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الأوليالطبعةمقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئةالحمد

بعد.أماcccالدينيومإلىتبعهومن

متخصصكلعلىتقععظيمةمسؤوليةالنفسلعلمالإسلاميالتأصيلفإن-صَ

مجالفيالدعويةمسؤوليتهمنجزءوهي،النفسيةالدراساتفيمتخصص

مخصصه.

الإسلاميالتأصيلفيوالبحوثالكتبالأخيرةسنواتالعشرفيوبدأت

مما،الاسلاميعالمنامنعديدةبلدانفيواسعنطاقعلىوتنتشرتتكاثرالنفسلعلم

منالعديدأنيسرومما.النفسلعلمالإسلاميالتأصيللجهودزاهر.ممستقبليبشر

النفسعلمأقسامفيوالدكتوراهالماجستيرلمرحلىرسائلهمفيالعلياالدراساتطلبة

تناميعلىساعدمماسلامي،ٍا.ممنظورموضوعاتهمطرقوا،العربيةالجامعاتمنبعدد

التخصص.هذافيالإسلاميالتأصيلمكضبة

التأصيلمجالفيالمؤلفيقدمهالذيالثانيالكضابهوالكتابوهذا

التأصيلفيدراساتبعنوانالأولالكتابسبقهحيثالنض،لعلمالإسلامي

هـوالثاني1416عامالأولىطبعتينالآنحئطبعوالذيالنفسلعلمالاسلامي

الجزءيعتبرالحاليوالكتاب.التأصيلمجالفي.قائمةحاجةغطىحيثهـ،1425

المجلاتمنعددفيللمؤلفنضرتمحكمةعلميةبحوثسبعةويحوي،الثاني

بحوثمنأكئرفيهاالتاصيلىالجانبكانولهَد.المتخصصةوالندواتالعلمية

التالية:الستةالفصولعلىالكتاببحوثقسمتوقد.الأولالكتاب
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وهيإسلاميمنظورمنالأخلاقيالارشادموضوعفيهوعرضالأولالفصل

عنالصادرةالنفصىالإرشادمجلةمنعشرالثالثالعددفيتر!ثنعلميةدراصة

ومكانتهاالأخلاقفيهوعرض.بالقاهرةثهسعينيحامعةالنفسىالإرشادمركز

المنظورثمالخلقى،والنموللأخلاقالنفسيةالضظرياتأهمنقثم،الإسلامفي

ثم،والسيئةالحسنةالأخلاقنوعيعلىأمثلةعرضتثمالخلقى،للنموالاسلامي

الأخلالهَى،الارشادميدانفيواستخداماتهاالخلقىالارشادمناهجعرضت

منهاالاستفادةبالمرشديحسنالىالأخلاقيالارضادوسائلبعضوأخيراً

ٍأِ/ِ.عملهمجالفيوتوظيفها

منعينةلدىوالتغريبالتدينبينالعلاقةعندراسةفيهوعرضتالمانيالفصل

جامعةمجلةفيونضرتالمبتغثين،وغيرالمبتعثينالسعوديينالعلياالدراساتطلبة

علىالغربأفكارتبىخطرإيضاحتمحيث.الاسلاميةسعودبنمحمدالإمام

وقارنت.التغريبخطر*لمقاومةالطالبمساعدةعلىالتدينوأثرالمبتعثين

الدراسينوزملاثهمالمبتعثينالعلياالدراساتطلابمنمجموعةبينالدراسة

للأفكارتبنيهمومدىتدينهممستوىحيثمنالسعوديةالعربيةالمملكةداخل

التغريب.خطرمنالأفرادحايةالدصفيأهميةتؤكدبنتائجوخرجصَ،الغربية

منعينةلدىالعاموالقلقالتدفىلننالعلاقةعندراسةفيهوعرضتالثاكالفصل

واللراساتاَيربوية)العلومسعودالملكجامعةمجلةفيونشرتالجامية،طلاب

فيعنهاالحديثسبقالىالدراسةمسارنفسفي.تسردلياسةوهي.(الاسلامية

تكفىمستوىارتفاعيينالعكسيةالعلاتةتؤكدبنتيجةوخرجت،الثانيالفصل

ألهَلكانواالشرعيةالتخصصاتطلابأنكما،عليهالقلقعلاماتوظهورالفرد

الاجتماعية.ابعلومتخصصاتطلابزملائهبممنقلقأ

النفسعلمأقسامفيالدزاسيةالخططدراسةفيهوعرض!الرابعالفصل

النفسعلمندوةفيقامتولهَد،الخليجىالتعاونمجلسدوليحامعات
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جامعةفيعقدتالىابخليجيالتعاونمجلسدولفيالمستقبلوتطلعات

وتم.م27/9/0025-25الفترةفيعمانسلطةفي.ممسقطقابوسالسلطان

درجةتمنحخليجيةجامعاتأربعفيأقساملأربعةالدراساتالخططمقارنة

ثم،الدراسيةوالمقرراتالساعاتعددحيثمن،النفسعلمفيالبكالوريوس

الخريجوخدمهَلضطويرتسعىتوصياتوقدمت،الإسلاميةالخليفةمقررات

المسلم.الخليجى

منوالأربعونالخامسالعددفينشرتدراسةفيهوعرضتالخامصىالفصل

الدراسةوتناولت.للكتابالعامةالمصريةالهيئةعنالصادرةالنفسعلممجلة

وتقنينوترجمةتأليففيالنفب!علمأساتذةمساهمهَمشكلاتبعض

المجالاتفيالمشكلاترصدتحيث.عربيةدولخمسثنيالنفسيةالاختبارات

وللدفعالمث!كلات،تلكعلىللتغلبالمقترحاتفنمجموعةوقدمتالثلائة،

.للإمامالعربيةالنفسىالقياسبحركة

الارشادلمركزالثاكالدوليللمؤتمرقدمتدراممةفيهوعرضتالسادسالفصل

متغير.عالمفيالنفسيالإرشادعنوانهكانوالذيثهسعينيحامعةالنفسى

لدىالعلمىللبحثالنفسيةوغيرالنفسيةالمعوقاتبعضالدراسةوتناولت

خلالمنالمعوقاتتلكطرحوتمالسعودينالاجتماعيةالعلومأساتذةبعضى

الىالمشكلاتتلكلتجاوزالحلولمنمجموعةوقدمت،الأساتذةنظروجهة

.للأساتذةالعلمىالبحثتعيق

لجامعةاطلابلدىالاغترابتناولتدراسةفيهوعرضتالسابعالفصل

منالاغترابتناولوفيهوالعمان!ن(السعودينالطلاببينمقارنة)دراسة

للاغترابمقياسوتق!م.الغربيالمنظورتناولاسسلامروبعدمنظورِخلإل

-َْ-ءباَلدينالتمسكْضبعدعلىمشتمل

+!مح
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الكريمللقارئنفعفيهايكونأننرج!والسبعةالفصولمحتوياتهيهذه

فييجدمنكلمنالمؤلفويرجو.النفسلعلمالاسلاميالتأصيلحركةيخدم.مما

المؤلفبتنبيهيتكرمأنتسديدأولضصحيحتحتاجمعلومةأوملحوظةالكتابهذا

الكتبعالمدارالناشرالمؤلفيضكرالختاموفي.المراسلةطريقعنعليها

نسألواللّه،حسنةبصورةالكتابلاخراجبذلوهاالىللجهودلديهوالعاملين

برةَلدالحمدأندعواناو(خر،والآخرةالدنياأمورفيوالسدادالتوفيقللجميع

العالمين.

الصنيعإبراهيمبنصالح.دهـ2241الرياض

8616،.ب.ص

E. Mal: d *! nie@ hotmail.com
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مقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئةالحمد

بعد:-أما،الدينيومإلىتبعهومن

مجتمعهخدمةفيالمرشدخلالهامنيساهمهامةخدمةالنفسيالارشاد

لحالالمناسبةبالطريقةيحتاجهلمنالإرشاديالعونبتقدصموذلكفيه،يعيشالذي

ثنيضرورةالإرشادمهنةأصبحتالحديثةالمجتمعاتوفي.وظروفهالمسترشد

ظروفلتعقدوذلك،والاجتماعيةالصحيةوالشؤونوالعملالتعليمقطاعات

إيجادعلىويعينيرصدهامنتحتاجمشكلاتوظهورمتطلباتهاوكثرةالحياة

آثارهاوتجنبعلاجهافيهيصعبحدلىٍاتتطورلاحئمخاسببشكللهاحلول

والمجتمعالأنرادعلىالسلبية

والذي،المعاصرةحياتنافيالإرصالنفسيميادينأحدالأخلاقيرثاداٍلاصص

الميادينأقلظلالميدانهذاولكنوكبارا.صغاراالمجتمعفئاتجميعمعيستخدم

للعمليةوالممارسينالباحثينقبلمنوالتطبيقوالبحثالدراسةحيثمنحظا

هذافيوالدراساتالبحوثقلةأهمهامنلعلعدةلأسبابوذلكالإرشادية

يتصورهقدالذيوالترادف،الأخلاقيةالجوانبتقيسالىالمقالشوندرة،الميدان

أخلاقاًليسوالدينالدينمنجزءالأخلاقأنمع،والأخلاقالدينبينالبعض

.ومعاملاتوأخلاقوعباداتعقائدهوبلفقط

تعريفهخلالمنالأخلاقيالارشادجوانبلعرضمحاولةالدراسةوهذه

وأخيرأوالسيئةالحسنةالأخلاقنوعىمنونماذجومناهجهوهدفهنظرياتهوبعض

مجالفيخصوما،المسترشدينمعيستخدمهاأنللمرث!ديمكنالىوسائلهأهم

مراحله..ممختلفالتعليم

الدراسةمشكلة

ومنالتيييمِية،السياسةومنهاالمختلفةسياساتهافيبالأخلاقالدولتهتم

س!ياسةوثيقةفيوردحيثالسعوِديةالعربيةالمملكةالمجالهذافيالدولأوائل

"------"---!ةم!!
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وضرورةالأخلاقأهميةتبرزعديدةنصوصاالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليم

-:يلىماذلكومنبهاالعناية

المثل11نصهما(6رقم)المادةالتعليمعليهايقومالتيالعامةالأسسفيورد

محمدبرسالةتهتديبناءةرشيدةإنسانيةحضارةلقيامالاسلامبهاجاءالىالعليا

الاَخرة.الدارفيوالسعادةالدنيا،فيالعزّةلتحقيق)!ق(،

الشباببرعايةالمختصةالجهاتاتهتم1نصهما021رقمالمادةثنيورد

المعروفةالإسلاميةالشخصياتمنمختارةلجنةتضعهتخطيطحسبموجهةرعاية

والثقافيةالفكريةالمواهبوتنميةالخلقيةوالرعايةالاسلاميالتوجيهيستهدف

/7هـص139!،التعليم)سياسةوالنشاطوالرجولةالقوةحياةعلىوالتدريب

علىبعفالقائمينلدىالرؤيةوضوحعدمذكر،ماإلىويضاف.(8/39

نجدحيثالميدانهذالأهمية(السعوديةالمعارف)بوزارةوالإرشادالتوجيهبرامج

عامالمعارفوزارةعن)الصادروإرشادهمالطلابتوجيهمجالفيالعملدليلفي

لوحدهيفردولمفعاليةأو،برنامجأنه-علىالأخلاقيالإرشادتصنيفهـ(4140

والصائغ،)الطريريواحدبرنامجمسمىتحتالاجتماعيالإرشادمعهربطبل

!1232 vo calf)العامالتعليممدارسفيالطلابيالمرشددليلفيوكذلك

نجدهـ(1417عامالمعارفبوزارةوالإرشادللتوجيهالعامةالإدارةعن)الصادر

الدليلفيوردتالتيالستةالميادينأحدأنهعلىصخفالأخلاقيالإرشادأن

)دليل"والأخلاقيالدينيوالإرشادالتوجيه11التسميةفجاءتالدينمعهربطولكن

الأخلاقمنأثهلالدينلأنخطأوهذا.(Yrصc-&)417،الطلابيالمرشد

توجيهاتحسبسائرةالإرشادميادينجميعتكونأنيجببلمنه،جزءوهى

بقيةأنخطأيفهمقدبحيثفقطمنهاواحدعلىالديننقصرلابحيث،الدين

والإرشادالتوجيهبرامجعلىالقائمونيقصدهلمما)وهذاللدينتخضعلاالميادين

البافما(.يتوقعكماالمعارفبوزارة

الإرشادحولاتلرؤلةوعدمهيمشكلةهناكأنيتضحهناومن

الموضوعهذايتناولأنالباحثرأىلذلكبه،المهتمينمنكثيرلدىالأخلاقي

"+
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طلابهممعليستخدموهوالمعلمينالمرشدينمتضاولفيليكونلتجليتهويسعى

وبناتهم.أبضاءهممعوالأمهاتللأباءوكذلك

الدراسةأهمية

التيبالأخلافلارتباطهالمجتمعأنرادمننردلكلهامالأخلاقيالإرشاد

دينومنها،حياتهمفيبهاالالتزامعلىالناسلتحثالسماويةالرسالاتجاءت

َكدٍاَو!:تعالىاللةقال،عظيمخلقعلىبأنهربهمنرسولهوصفالذيالإسلام

م!سارمبإتمامرسالته)!ل!(اللّهلخعرسولوقد.(4)القلم:(ِميِظَعِقُلُخىلَعَل

رسولقال:قال)!نمه(هريرةأبيعنمسندهفيأحمدالإمامروىفقد،الأخلاق

الطلب(قَط!)دعائهمنكانكما.(1)ااالأخلاقمكارملأتممبعثتإنما11(!ع)اللّه

:(ه!!ل)مسعودابنعنمسندهفيأحمدالإمامروىفقد،خلقهيحسنأناللةمن

.(2)ااخلقيفأحسنخلقيأحسنتاللهم11:يقولكان)!نه(اللَةرسولأن

يتيحلك!ثيبخلاقىاالا!سشادتطرحأنهاالدراسةهذهأهميةمنأنكما

الميدانهذامنِخلالوالمسترشدالمرشديربطمماعملهمجالفياستخدامهللمرشد

المسلمينلدىالأخلاقىالإرشادعليهييئأنيجبالذي،الحنيفالإسلاميبدينهم

لم.العامنمكانأيفي

الدراسةمصطلحات

إلىواْرشدهاللة،أرشده:يقال.ودلههداه:أرشده:اللغةفيالإرشاد:

هناكالاصطلاحوفي.(346ص،\ج،الوسيط)المعجموعليهوله،الأمر،

سبيلعلىمنهابعضاسخعرضأنناإلاحصرها،يصعبللإرشادعديدةتعريفات

الحصر:-لاالمثال

يبحثومسترشدمؤهلمرشدبينلوجهوجهأتتمتعليميطابعذاتعملية-

باستخدامالمرشديساعدحيثتراراته،ويتخذمشكلاتهليحلالمساغدةعن

!ح
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أنسبإلىوالوصولوظروفهذاتهفهمعلىالارشاديةوالعلاقةمهاراته

.(13عررهـ،4161)الشناوي،(والمستقبلالحاضرفيالقرارات

والتخطيطوالتمَريرالاختيارعلىوتشجيعهالفردمساعدةعمليةهو

الذيالمجتمعواقعومعرفةنفسهمعرفةضوءفيومسؤوليةوحكمةبدقةللمستقبل

طريقهاعنيستطيعالتيالمختلفةالطرقإلىالفردإرشادعمليةهوفيه.يعيش

أسعدىِفيعيشأنمنيمكنهماوتعليمه،وقدراتهإمكاناتهواستخداماكتشاف

19!،)زهرانفيهلِعيشالذيوللمجتمعلنفسهبالنسبةممكنحال A9ص،م).

تهدفبناءةعملية-:بأنهالإرشادالباحثيعرفالحاليةالدراسةولغرض

ثمومنبها،اللةزودهالتيوقدراتهإمكاناتهعلىللتعرفالفردلمساعدة

مفيداالدنيا،حياتهفيسعيداصالحاليعيشالأمشلالاستخداماستخدامها

.الأخرىالحياةفيوالمثوبةالأجررابحا،لمجتمعه

خلاقيلأا

اللاآبضم:الخلقمنظور،لابنالعربلسانفيورد:اللغةفيالخلق

وهيالباطنةالإنسانلصورةأنهوحقيقتهوالسجيةوالطبعالدينوهووسكونها:

وأوصافهاالظاهرةلصورتهالخلق.قىلةبهاالمختصةومعانيهاوأوصفهانفسه

.(86ص،1،جمنظور،)ابنوقبيحةحسضةأوصافولهماومعانيها،

فيالفرديظهرهاالىالسلوكسِاتمجموعةبأنها:الأخلاقالباحثويعرف

ويكتسب،الحياةفيمعهميتعاملالذينالأنرادأوتواجههالتيالأحداثمعتعامله

المختلفة.عمرهمراحلخلالالفردفيهاعالقالتيوالبيئةالتربيةخلالمنمعظمها

الأخلاقيدالإرشا

عملية-:بأنهالأخلاقيالإرشادالباحثيعرفالسابقةالتعاريفخلالمن

بالأخلاقوتبصيرهبها،ويتحلىويألفهاعليهالينشأالحسنةبالأخلاقالفردتبصير

منها.التخلصطرقعلىيدلمنهاشيئاعلىكانوإنعنهاويبتعدليشقيهاالسيئة
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الدراسةأهداف

-:التاليةالأهدافتحقيقإلىالحاليةالدراسةتهدف

النفسية.النظرياتأهمخلالمنالأخلاقيبالارشادبإيجازالتعريف-1

الأخلاقي.للإرشادإسلاميتصورعرض-2

فيوالمعلمالمرشدمنهاليستفيدالأخلاقيالإرشادووسائلمناهجعرض-3

المربوي.عملهما

-:الفظريالإطار

،السلوكمنجزءكونهاحيثمنالأخلاقالنفسيةالنظرياتبعضتناولت"

وكيفوأهمهاالأخلاقلتناليفيالأخرىعنيختلفمضحاأخذيتمنهاككولكن

تناولتاوالثانيةالأولينظرياتلثلاثيليفيماوسنعرضالأنرادلدىتنمو

والثالثةمختصرا(،سيكونضهما)وعرٍالفردبث!خصيةعلاقتهاخلالمنالأخلاق

.للأخلاقسلامياًٍاتصوراذلكبعدنعرضثم،الأخلاقيالنموتناولت

-:النفسيالتحليلنظرية-1

وتكوينبالذنبالشعورلمصطلحاتفرويداستخدامخلالمنتتضح

إلىللنفستقسيمهوكذللثالفرد،حياةمنالأوليالخص!السنواتفيالضمير

الإشباععنتبحثالتيالإنسانيةالغرائزم!سوصعوهياهلهوهى:أقسامثلاثة

معللتعاملالمباشرالشعورمجالوهيلمافالأناالتأخير،تحملولاالمباشر

والثالث،الأولالعَسمينبينالصراعمجالأنهاكماللفرداليوميةالحياةأحداث

حراسةعلىتعملالتيالمجتمعوتقاليدوالمثلالقيممكانا!ىلأاوهىوالثالث

القسمومحخوىوالتقاليد.والمثلالقيمتللثتقرهالابصورةتخرجأنمنالغرائز

ءضررالثالثالقسممحتوىبينماللفرد،والنفسيالعضويالبناءىِفطبيعيالأول
خلالبهايمرالىالاجتماعيةالتنشئةعمليةخلالمنمجتمعهقبلمنالفردعلى

اوبهذٍ،الأعلىالأناالأخلاقمكانيكونوهكذا.المختلفةالنمو.ممراحلمروره

جزءاوليمس!فيهاخيارلاالفردعلىمفروضةالأخلاقتصبحالفرويديالمفهوم
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منذالإشانمحالأفورقوجدتحيثصحيحغيرادعاءوهذا،النفسىبنائه9من

جزءكانتلمامنهاالسيءمنوالنفرةمنهابالحستنللتحلىمعداكونهوجد،ولولا

.(48-4هص،9861)فرويد،القدممنذبهاعرفالىشخصيتهمنيتجزألا

-:السلوكيةالنظرية-2

طريقعنالمتعلمالسلوكأنواعمننوعأنهاأساسعلىالأخلاقوتناولت

تربيالىبيئتهفينموهمراحلخلالالفردلهايتعرضالتيالمختلفةالتعلمأساليب

والإشراطوالتقليدوالتعزيزوالعمَابكالثوابالتعلمأساليبخلالفمنفيها.

والتيالحسنةالأخلاقالفرديكتسب،(112صرراهـ،413)الشناوي،وغيرها

وكذلكككل،الاجتماعىالنظاممنأومنهوالمقربنِالأهلقبلمنتعزيزاتلقى

ويحاولالفردفيتجضبهاوالعقاببالرفضتقابلوالتيالسيئةللأخلاقبالنسبةالحال

بهالمحيطينخصوصاخِرينآسلوبَعلاويجدالعقابمنيسلمحئعنهاالابتعاد

للفردالداخليبالجانبهماَمتهاعدمالطرهذاعلىويلاحظ.اليوميةحياتهفي

لامماللسلوكلياوالعملالخارجيةالمظاهرعلىوتركيزه،الأخلاقفيودوره

منوالإمكاناتبالقدراتالمزودالمفكرالمخلوقذلكالإنسانمكانةمعيتناسب

تخلتالىالأمانةبحملا!رمالمخلوقهذاعلىوفضلامنهوتعالىسبحانهالخالق

وحجما.قوةمنهأعظممخلوقا!عنها

-:المعرفيةالعقليةالنظريهَ-3

وقدراتعقليةإمكاناتمنالإنسانلدىماعلىالنظريةهذهوتركز

لدىالأخلاقيالنموعرضويهمنا.الأخرىالمخلوقاتعنخلالهامنتميزمعرفية

.الموضوعهذافيالباحثينبينلشهرتهماوكولبرجبياجيهمنكل

بياجيهعندالأخلاقيالنموأولاً:

للنموتقسيمهشهرةمن.أعنرالمعرفيالنمولمراحلتقسيمهبياجيهعناشتهر

سنعرضلذا.الثانيللتقسيمطرحهخلالالأولالتقسيموظفكانوإن،الأخلاقي

الأخلاقى.النمومراحللعرضننتقلثمالمعرفيالنمومراحلشديدباختصار
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يتأثرأندون،المعرفيالنمومراحللتحديدحمسةمعاييربياجيهحدد

-:هيوالمعالرله،السابقةالنفسيةالمدارسحددتهاالتيبالمراحل

يعنيلاهناالترتيبفنظامثابتا.المكتسباتترتيبنظاميكونأنيجب-1

وأفقطنضجه.ممدىوليسللفردالسابقةبالخبرةيرتبطبل،الأحداثتسلسل

الاجتماعية.بيئته

معينمستوىفيالمتكونةالبضياتنًايعنيوهذاالتكاملطابعالمراحلتحمل-2

اللاحق.المستوىبنياتفيتتكامل

العملياتمستوىعلىمثلاالبنية)تكون.مجمعةببنيةتتميزمرحلةكل-3

التصنيففينجدهاللتجعالىالمخطقيةالمميزاتمعالتجمعمننوعاالحسية

.(المسلسلاتأو

.أخرىجهةمننهائىومستوىجهةمنتحضيريمستوىعلىمرحلةكلتشتمل-4

هناكأنوبمامرحلةمنأكثرإلىتستضدقداللاحقةالاستيعاباتتهيئةأن.مما-5

سلسلةكلفيالتمييزالضروريمن،النهايةلاالمتانةمنمختلفةدرجات

النشي(.)بالمعىالنهائيةالتوازنأشكالتطوراتتكوينأوعدادٍامراحل

-:هيمراكلأربعإلىالعقليالنمومراحلبياجيهوقسم

العمر.منالثانيةالسنةحئالولادةمنتمتد-:الحركي-الحسيالذكاءمرحلة-1

السابعة.سنحئالعمرمنالثالثةسنمنتمتد-:الحدسىالذكاءمرحلة-2

.عشرةالثانيةسنحئالثامنةسنمنوتمتد-:المحسوسأوالإجرائيالذكاءمرحلة-3

)شربل،فوقهاوماالعمرمنعشرةالثالثةسنمنتبداْالمجرد:-الذكاءمرحلة-4"

-A9صص،ـه1406 AY).

الأخلاقي)الحكمكتابهخلالمنالأخلاقيالنموفيبياجيهآراءظهرت

The)(الطفللدى moral judgment of the child)الإنجليزيةباللغةنشرالذي
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مقابلالأخلاقيللفكرجديدإطارإعطاءبياجيههدفكانوقد.\Y"91عام

المصدرهوالمجتمعأنيرىوالذيكهايمدورالاجتماععالمقدمهلمابديلأو

تشكيلفيالرئيسالدورله)المجتمع(أنهكماللفرد،بالنسبةللأخلاقالوحيد

خلقهوالأخلاقوظيفةوأنالاجتصاعية،المعالِيرمسايرةبغرضالأنرادسلوك

آراءعلىيوافقلاوبياجيه.والتنسيقالتعاونعلىقائمةاجتماعيةحياة

بالنسبةصحتهاإمكانيةعلىمعهيتفققدفأنهذلكومعإطلاقها،علىدوركهاتم

.الأطفالعمرمنالأوليللمراكل

هما:-أساسيتينفكرتينإلىتشيربياجيهمفهومثنيالأخلاقيةوالمرحلة

لإصدارأساسات!ثكلالتيالأفكارمنمتكاملامتجانسانسقاتمثلالمرحلةأن-1

علىالمحتوىالعميقا*لتركيبأوالعامالإطارأنهاأيمعينةأخلاقيةأحكام

ولاالمواقفتحليلأساسهاعلىيتمالتيالنظروجهةتكونالىالمسلمات

إدراكعلىقادراًفردكلفليسالعميقالأساسبهذاالفردمعرفةذلكيستلزم

معين.رأيلإبداءيدفعهالذيالمنظورعنالتعبيرأو

أخلاقياتمنبتحولهميرتقونفالناسالزمنعبرالمتتابعالنموتعنيالمرحلةأن-2

نأرغمجديدةوموجهاتاتجاهاتتعنيالتيالتعاونأخلاقياتإلمماالتحكم

-46صصهـ،0314)فتحي،يعارضهمنيجدقدرقياالانتقالهذااعتبار

النموومراحلالمعرفيالنمومراحلبينعلاقةهناكأنبياجيهويرى.(49

)السابقالأربعالمعرفيالنمومراحلمنمرحلةكلتقابلبحيثالأخلاقي

-:هىِوالتيالأخلاقيالنمونِمامرحلةذكرها(

.(سنوات3حئالولادة)مناللذاتحولالتمركزمرحلة.\

.(سنواتA-3)منللسلطةالانصياعمرحلة.2

1)منالتبادليةمرحلة.3 2 - A.)سنة

سنة(.15-12)منالإنصافمرحلة.4

هما:-مستويننإلىالأخلاقيالنموبياجيهوقسم
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وهذا-:(التحكم)أخلاقياتالمنشأخارجيةالأخلاقمستوى-1

النضجعدمهما:الفردعضدمعايتفاعلانأساسيينعاملينعنينتجالمستوى

الجانب.أحاديالكبارواحترام،المعرفي

المستوىوهذا-:(نوالتط)أخلاقالمن!طذاتيةالأخلاقمستوى-2

منكانوإنالاستقلاليالتعاونمبدأوتطبيقممارسةعلىوالقدرةالنضجعنينتج

فعلا.يمارسهأنالضروريغير

لكلسيحدثطبيعيانتقالالثانيالمستوىإلىالأولالمستوىمنوالانتقال

علىالقائمالاجتماعيالتفاكلفرصندرةعنناتجةعقباتأييصادفهلمإذاالأطفال

وقد.(53-49صصهـ،1403)فتحي،التعاونيةفيوالمساواةالمتبادلالاحترام

هوكمابينهماللشفريقأبعادتسعةالسابقينالمستوينمنمستوىلكلبياجيهحدد

.(1)رقمالجدولفيواضح

!اجيهعندالأخلاقمستوىأبعاد(1)رقمجدول

تئحفاخلاقياا
الأخلاقي.المنظوراستبدادية-

القواعد.جمودية-

.العقابحتمية-

الموضوعية.المسؤولية-

فيالأخلاقيالخطأتعريف-

.المحرمأوالممنوعبمارسة

.القسريأوالتكفيريالعقاب-

السلطةعقابعلىالموافقة-

زميل.منعدوانلأي

ونالتطأخلاقيات

المختلفة.النظروجهاتإدراك-

القواعد.مرونة-

.العقابواقعية-

العمل.وراءالدوافعدراكٍا-

ممارسةفيالخطاًالأخلاقيتعريف-

.التعاونروتح!علىيخرجما

وأحالهاإلىالأمورإعادة-

.للعقابالتبادليةالنظرة

بعين.عيناًبالثأرالأخذ-
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ونالتطأخم!قيات"اأخلاقيات

عنالمكافآتتوزيعقبول-

.العادلالتوزيععلىالإصرار-كاننواٍالسلطةطريق

معايير.بلاقسريا

والاهتمامالمساواةلمبدأالولاء-الطاعةبأنهالواجبتعريف-

الآخرين.برفاهية.للسلطة

.152صهـ،5349،الأخلاقيالنموفي،فتحيمحمدرفقيمحمدعن:)نقلا

كولبرجعندالأخلاقيالنموثانياً:-

للدكتوراهرسالتهخلالمنمرةأولالأخلاقىللنموتصورهكولبرجطرح

عينةمصتخدمابياجيهطرحهماإعادةعلىعملحيث.م1958عامنشرتالى

طريعَةعنالشىءبعضالمحتوىفيتختلفللتقويمطريقةباستخدامالأمريكيينمن

مرورفيبياجيهطرحه.مماكولبرجأخذوقدالجوهر.فيمعهاتشابهتوإنبياجيه

تتراوحنردا72علىدراسظطبقوقدأهميتها.وأكدالمعرفيالنمو.ممراحلالطفل

ماتشابهوحواراتقصصاالمقابلاتأثناءواستخدمسنة،16-01بينأعمارهم

شخصحولتدوروكانت،م1932عامأجراهاالتيدراستهفيبياجيهاستخدمه

ذلكمكانكانلويفعلماذايذكرأنالمفحوصمنويطلبأخلاقى،مأزقأمام

بعفالمشغيراتضبطوقد.ذكرهالذيالتصرفلذلكتبريرإعطاءمع؟الشخص

ذلكخلالومنالاجتماعيةوالطبقةالاج!ماعي،والوسط،الجنسمثلالمتداخلة

مستوياتثلاثةداخل،الأخلاقيللنمومراحلستتحديدإلىكولبرجتوصل

تحديدفياستخدموقد.الأخلاقيةالأحكامإصدارمبرراتفيهاتختلف،رئيسة

قواعدومسايرةالتمسكبه:ويقصد"والقانونالعرف11مصطلحالمستوياتتلك

فيالفرديعيهلاماوهذاارتضاهماالمجتمعلأن،وقوانينهوتقاليدهوتوقعاتهالمجتمع

والتوقعاتالقواعدهذهيعونفهمالثالثالمستوكطفيالأنرادأما،الأولالمستوى

المبادئيمَبلونلأنهموإنماالمجتمعوقانونعرفلأنهاليس،والقوانينوالتقاليد

هذهمعوالقانونالعرفيتعارضوعندماأساسهاتكونالىالعامةالأخلاقية
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للعرفطبقاوليسللمبادئطبقاأحكامهميصدرونالأفرادفهؤلاءالعامةالمبادئ

بهاقالالتيالستالنموومراحلالثلاثةالمستوياتيلىفيماونعرض.والقانون

-:كولبرتخ!

الأطفالمعظمعليهويكون:والظنونالعرفقبلما-:الأولالمستوى

ومرحلةالمراهقةسنفيالمجرمينوبعضالمراهقينمنوقليل،التاسعةسنقبل

هما:-مرحلتينوفيه.الشصباب

!ص3
خشيةالقواعدكسرتتجنبأنخارجى:طابعذاتأخلاق-الأوليالمرحلة

.عوالممتلكاتللأشخاالماديالتلفإحداثوتجنبالطاعةأجلمنوالطاعةالعقاب

عندمافقطالقواعدنصبعأن:المنفعةوتبادلوالوسيلةالفردية-الثانيةالمرحلة

نفسباتباعللآخرينوالسماحواحتياجاتهللفردالعاجلةالمصلحةمعتشفق

.(يعيشونالاَخرينودع)عشالأسلوب

أغلبعليهيكونالذيالمستوىهو:والظنونالعرفالثايئ:-المحصتوى

هما:-مرحلتانوفيه.مجتمعأيفيوالراشدينالمراهقين

نأ:المشتركةوالعلاقاتالمتبادلةالتوقعاتعلىالقائمةالمسايرة-الثالثةالمرحلة

شخصمنعامةبصفةيتوقعونةومابكالمحيطينالناستوقعاتمستوىعلىتتعرف

وتهتمطيبةنواياكتكونأنيجبثمومنالمهمهوطيبأنكيعترفواوأن،مثلك

.والامتنانوالاحتراموالولاءالثقةمثلمتبادلةعلاقاتعلىتحافظوأن،بالآخرين

الئِالفعليةواجباتكتنفذأنوالضمير:الاجتماعيالنظام-الرابعةالمرحلة

الاجتماعيةواجباتكمعتعارضإذاالحكمهوالقانون-تنفيذهاعلىاتفقت

داخلهما.والمؤسساتوالجماعةبالمجتمعبنائيةصلةلهالذيهووالصواب،الثابتة

الذيالمستوىهو)ابدئ(:والظنونالعرفبعدمااقلث-المستوى

هما:مرحلتانوفيهالراشدينمنقلةإليهيصل

تكونأن:والمنافعالفرديةوالحقوقالاجتماعيالعقد-الخامسةالمرحلة

التيبالجماعةصلةلهاأغلبهامتعددةوآراءمخشلفةقيملديهمالناسبأندرايةعلى
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دونالاجتماعيالعقدعنناتجةباعتبارهاعليهانحافظأنيجبوهذهإليهاتنتي

-الحياة)مثلمجتمعبأيصلةلهاليسعامةوحقوققيمهناكولكنانحياز،

تعارضهاأو.ممجتمعناصلتهاعنالنظربغضعليهانحافظأنيجبوتلك(الحرية

الأغلبية.رأىمع

الأخلاقيةالمبادئالفرديتبعأن:العامةالأخلاقيةالمبادئ-السادسةالمرحلة

تعارضتإذاولكن،المبادئهذهمعالمتمشيةالقواننِنيتبعوأنارتضاهاالى

البشركافةبهايؤمنالتيالعالميةفالمبادئالمبادئهذهمعالاجتماعيةالقوانين

)فتحي،المقدمةهيالإنسانكرامةواحترامالمتساويةالبشروحقوقكالعدل

.(84-71صص،ـه1403

تعليق

فيقدمماأفضلمنوكولبرجبياجيهعندالأخلاقيالنمومراحلتعتن

أهمهامآخذعليهمايؤخذأنهإلا،الموضوعهذافيالمعاصرةالنفسيةالدرامات

فكأص-:مايلىِ

مماأبطأبطريقةتسيرالأخلاقيةالأحكامإصدارعلىالقدرةنضجسرعةأن--1

.الموضوعهذاحولأجريتالتيالدراساتعليهدلتكما،بياجيهإليهأشار

كولبرجبينما،بياجيهعندواضحاالأخلاقيالنموفيالمرحلةمفهوميكنلم-2

.المفهوملذلكتحديدًاوأكثر.للأخلاقوالتقبيحالتحسينمصدركان

بياجيهعندفهىالأخلاقنضجمراحلأعلىسنتحديدعلىالاتفاقعدم-3

سنإلىبهافارتقىكولبرجخالفهبينما،عشرةالثامنةسنحدودفي

.(75-69صصهـ،0314)فشحى،والعشرينالخامسة

بعفالباحثينأخذهمما،المختلفةالثقافاتعبرالثباتوفقدالثقافيالتحيزلآ4ْ

.(025صهـ،4101)الضغيمشي،وكولبرجبياجيهمنكلقدمهماعلى

حسن.خلقكلأساسوكونه،الأخلاقىِفالديندورإهمال-5

+!حم
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الإسلاميالتصورفيالأخلاقى

قدمهإسلامياً-تصوراًنقدمونموها،للأخلاقالغربيةللنظرياتعرضناوبعد

.للأخلاقعامأإسلاميأتصوراًثمالأخلاقيللنمو-الباحثينأحد

هـ(4151)النغيمشىالعزيزعبدالطرحهذاقدم:الأخلاقيالنموأولأ:-

والتربويالنفسيالمنهجيخاالموجودةوالشواهدالأدلةفينظرهخلالمن

-:مراحلثلاثإلىالخلقىالنموققسمالإسلامي

-:الانقياديةالظاهريةالمرحلة-1

)سنالابشدائيةالمرحلةمنوجزءاًالابتدائيةالمدرسةقبلمافترةتستغرق

الفرديةالفروقلعاملوذلكتقريىتحديدالزمنيوالتحديدقبلها(وماالعاشرة

.-طكانالصعوبةمنيصبحبحيثبعضهامعالخلقيالخمومراحلوتفاعلولتداخل

السلوكإلمماالمرحلةهذهفيالطفلويشجه.وأخرىمرحلةبينالحديالفصل

والهيئاتوالمظاهرالماديبالمردودمتأثراويكونفيه،عمقلاالذيالشكلي

الثواب.ممبادئوالتعاملالعادةتكوينطريقعنالأخلاقوتشبت،الشكلية

تعلمهاالتيبالأخلاقالطفليلتزمولا.الماديالعاطفيوالتأثير،والتلقين،والعقاب

الرقيب.غيابعندخاصوبوجهويتراخىوينسيعنهايغفلإنهبلتاماً،التزاماً

-:الانقياديةالاقتناعيةالمرحلة-2

جزءإلىتدخلوقدالمتوسطالمرحلةوكاملالابتدائيةالمرحلةية4تستغردتى

عاملمراعاةمع(عشرةالخامسةإلىعشرةالحاديةسن)منالثانويةالمرحلةمن

الفردية.الفروق

المرحلة،هذهفيمفوالحكمةوالعاطفىالخلقىالمنحىبينبالربطالفردويبدأ

الخلقية،بالمعانيالحقيقىالوعيمرحلةتبدأحيثداخليةوجذوراًباطناً،بعداًويأخذ

القريبةوالعادات،والاتجاهاتوالأخلاىَللضوابطوالاجتماعيةالنفسيةوالتعليلات

وبآثارهاذاتها،فيالأشياءبقيمةبالتفكيريبدأكما،الخلقيوالالتزامالفصبطمن

العقلية،والمناقضةالحوارطريقعنالأخلاقتثبيتويتم.المعنويةوعواقبهاالبعيدة
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علىقادراًالفردولكونإكسابها.المرادوالأنظمةالأخلاقوأبعادمبرراتوعرض

الالتزاممسؤوليةتحملهالنتيجةتكونلديهالداخلىالرضاوحدوثالاقتناع

هذهوثني.الخارجيةالرقابةعلىالرقابةأمريقتصرلابحيثالداخلىوالانضباط

والنواهيبالأوامرمخاطباويصبحالفئ،علىالضرعىالتكليفيقعالمرحلة

والسلوكي.الخلعَيالإسلامنظاموفقعليهاومحاسباالشرعيةوالتوجيهات

-:الذاتيهَالرقابةمرحلة-3

والجامعيةالثانويةالمرحلتينوتقابلبعدها،وماعضرةالخامسةسنفيتقع

والعقليةالجسميةلاستعداداتهتكاملحالةفيالفرديكونحيثبعدهماوما

،مبكرةفترةمنالمراهقشخصيةفيالذاتيةالمراقبةبناءفيتستثمربحيث،والنفسية

سبق،مماعمقاأكثرالخلقيالالتزامبأهميةالفردشعوريكونالمرحلهَهذهوفي

مانحومرهفهبحساسيةويشعرالفرد،لدىعظيمةقيمةالأخلاقيةالمبادئوتكتسب

وآثارها.وضوابطهاأهدافهاحيثمنوعلاقاتوتصرفاتسلوكمنبهيقع

لعظمةواستحضارتصورعلىتحتوى،بعيدةمعنويةبدوافعممارسةأيوتحفز

الغاياتمنوطاعتهاللَةلرضىالسعىويكون،حفيظتريبلمعامطلعوأنهالخالق

الشعورويكون.والسلوكيةالخلقيةالمراهقاتجاهاتفيوالمؤثرةالفاعلةالأساسية

الذيهوالخلقى،بالنظامبالوعيالمرتبطالداخلىالذاتيفالمراقبذاتيابمبالمسؤولية

موجهاويكونوكبيرةصغيرةلكلالفرديحسببحيثالنفسمحاسبةعلىيعمل

أساليبطريقعنيكونالمرحلةهذهفيالسلوكوتثبيت.الذاتيالمراقببذلك

وتعدد،أخطائهوكثرة،حيلتهوقلة،وجهلهالإنسانضعفمعرفةأهمها:متعددة

وسعة،الشاملةوإحاطته،الخالققوةوإظهار،أجلهودنو،عمرهوقصر،أعدائه

لهم.ومحاسبته،لخلقهومعيته،واطلاعهعلمه

عاليةمزلةْالفرديتبوأوفيهاوأعمقهاكائههـثهيهاالمراحلأرفعالمرحلةوهذه

وتوجيهاته،بأوامرهومؤثراواتجاهاتهس!لو!هفيوقدوةحياتهفيمطمئنايكونبحيث

141)النغيمشى،ورأيهفنظرتهعميق o1عررص،ـهTr 9- Tr);

ئم!!ح
http://www.al-maktabeh.com



تعليق

تصورمعتناسبٌالأخلاقيللنموالنغيمشىالعزيزعبدطرحفييبدو

نصوصعلىالطرحذلكفياعتمدلكونهالحياةفيالأخلاقلدورالمسلم

طرحهماعلىإيرادهاسبقالىالمآخذمنكثيرمنبتخلصهتميزأنهكما،الوحي

وكولبرتخ!.بباجيهمنكل

للأخلاقإسلاميتصور

بأنهيصرح(!)اللَةرسولأنبلالإسالمدينمنأساسجزءالأخلاق

أ!ه(هريرةأبيعنمسندهفيأحمدالإمامروىفقدالأخلاقمكارمليتممبعث

رسولاعتىوقد.(3)"االأخلاقمكارملأتممبعثتإنما11)!ق(اللّهرسول:قال:قال

قولهخلالمنالسيئةالأخلاقمنوالتحذيرالحسنةللأخلاقبالدعوة(!)اللَة

اللهِِلوُدَريِفْمُكَلَنَاكْدَقَل!:تعالىاللةقالجميعاللناسالمثلىالأسوةوهووفعله

.(12:)الأحزاب(اَرِثَكالنهَوَذَكَرَالاَخِرَوَالْيَوْمَالنهَوُجْرَيَنَاكنَمئةَنَسَحأسْوَة

ومن،المسلمحياةفيوأهميتهاالأخلاقعنال!نَمرعيةالنصوصتحدثتوقد

-:التاليهَالقرآنيةالآياتذلك

الْبِزنِكَلَوِبِرغَمناَوالْمَشْرِقَِلَبِقوُجُوهَكُنم!لوَلُّوأ(نزِنائيسَ!:تعالىاللةقال

ىبرُقْلاذَوِيحُئهعَلَىَلاَمئاآلىَووَالنبِئينَوَالْكتَمابوَانمَلآئكَةِالآخِرِوَالْيَوْمِبِالفهَنَمآمَنْ

َةاَكزلاالمئلايوَا-تىوَأَقَامَقَابالرًوَفيوَا!"ئِلِيالصئيلَوَائنَوَائَمَسَاكِينَىَماَتَيْلاَو

ائذينََكَبو(ِسأَبئاوَحينَوالفئرًاءالْبَاَمَاءيِفوَالصًابِرِينَأوُدَهاَعإِذَابعَفدِهمْوَانمُوفُونَ

ددَعلرَكذفيهاالكَريمةةيَالافهذه.(177:)البقرة(ائمُئحُونَُمُهينَلَواَوصَدَلهُؤا

اًداءثمبالمالوالجودالصدقةثمالإيمانأركانمنخمسةمخهاالحميدةالأخلاقَمن

خلقئمالمفروضةالزكاةثمالصلاةإقامةمعئوهوالمطلوبالوجهعلىالصلاة

.الحروبوفيالشدائدعندالصبرخلقوأخيرأبالعهدالوفاء

منهاالأخلاقمنجمعاوتعالىسبحانهاللَةيذكرالمؤمنونسورةصدروفي

الخشوعوردفقديتجنبها،أنيجبالىالسيئةومنهاالمؤمنبهايتصفالىالكريمة
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لمستحقيها،الزكاةودفعمنه،فائدةلاالذيالحديثلغوعنوالبعد،الصلاةفي

خفرها.وعدموالعهودالأماناتوحفظ،بالحلالوإشباعهالحراممنالفرجوحفظ

عَنِهُمْوَائذينَ(2)خَاشِعُونَمَلاِتهِمْفىهُمْائذينَالْمُؤْمنُونَ)9(أَفْلَحَقَدْ!:تعالىاللةتال

عَلَىإلا(حَافِظُونَ)لِفُرُوجِهِمْهُمَْنيذَئاَوفَاعِلُوَنَ)4(ِةَلَكزلِلهُمْوَائذينَ(3)َنوُضِرْعُمالفغْوِ

هُمَُكًئْواَفَكِلَذءاَرَوىَغَتْباِنَمَفمَلُومينَ)6(ُرْخَيباِكهُمْأَيْمَائهُمْتَكَلَماَمأوْأَزْوَاجِهِمْ

يُحَافَظُونَ)9(ملَوَاتِهِمْعَلَىهُمْوَائذِينَرَاعُونَ)8(وَعَهْدِهِمْلأمَانَاتِهِمْهُمْوَائذِينَ(7)َنوُداَعْلا

.(11-1:)المومنون(خَالِلىُونفِيهَاهُمَْسْوَدْرِفْلايَرِثُونََنيِذئا(؟ْ)َنوُئِراَوْلاهُمَُكِئَلْوُأ

منهاالأخلاقمنأخرىمجموعةوتعالمماسبحانهاللةيذكرالفرقانسورةوفي

نارمنباللَةوالتعوذ،بالليلدتةالسجودوكثرة،السفيهمجاراةوعدمالمشيىِفالتواضع

القتلجرائمعنوالبعد،العبادةفياللةمعالإشراكوعدم،النفقةفيوالقسط،جهنم

شهادةمنوالحذرصدقها،علىالدالالصالحبالعملواتباعهاالتوبةوملازمةوالزنا،

اللةودعوة،ونواهأوامرمنفيهاوردماوتطبيقاللةلاَياتالاستماعوحسنالزور،

اللةأوامرأتباَعفيللمتقينقدوةوذرشِهمهميكونوأنصالحةذريةيهبهمبأن

اَذِإَوهَوناالأَرْضِعَلَىيَمْشُونََنيِذئاِنَمْحالرً!وَعِبَادُ:تعالىاللةقال.نواهيهواجتناب

ر!ئايَقُولُونَوَائذينَوَقِيامَا)"6(سُخدًاْمِهّبَرليَبِيتُونَوَائذينَسَلافا)36(قَالُواالْبَهلُونَخَاطهُمُ

اٍذَاوَائذِينَوَمُقَافاَ)66(مُسْقًزالعَاءتْإكهَا(6غَرَافا)ْكَماَنَعَذَابَهَانٍاَمنَهَجَباًدَععَناْفِرعا

وَلاَرَخآافَلإاللهمَعَيَدْعُونَلاوَائذِينَقَوَافا)76(َكِلَذَنْيَبَناَكَواوُرُتْقَيْمَلَواوُفِرْسُيلَمْاوقَفنَأ

لَىُيُفاعَ!(68)اًماَثَأَقْلَيَكِلَذيَفْعَلْوَمَنيَزكللونَوَلاقَحْلاِبإِلاالنهَُمًرَحائتِيَسْفثايَقتُلُونَ

ُلذَيُيلهَأوْلَئِكَصَالحًاالَمَعوَعَمِلَوَآمَنَتَابَنَم!ِإمُهَانا)96(فِيهْدُلْخَيَوالْقِامَةَِمْوَيالْعَذَابُ

الفهِإِلَىُبوُتَيُهل،!َفعالحًاوَعَمِلَتَابَوَمَن(7ْ)اًميحزازوُفَغالَئهُوَكاَنَحَسَنَابْمِهتِائي!لالفهُ

بِا-ياتِاوُرِّكُذاٍذَاوَائَذِينَكِرَافا)27(اوُّرَمبِالئغوِاوُّرَموَإذَاالزورَيَسهَدُونَلاوَائذينَمَتَائا)97(

قُزةَوَذُريلأِشَاأَزْوَاجِنَامِنْلَنَاهَبْربنَايَقُولُونَوَائذِينَوَعُمانا)37(اُّمُععَلَيهَااورِخَيلَمْْمِهِّبَر

.(74-63:)الفرقان(افاَمٍاَنيًحُمْلِلوَاجلْنَاأَعن

منهاسواءًالحسنة،الأخلاقمنلعددالجامعةللآياتمثالالكريمةالآيةوهذه

.(ـه2041)دراز،يحذرهاأنيجبالتيالسيئةأوبهاالتحليالمسلمعلىوالتي
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الإسلاميالتصورفيالأخلاقىخصائصأهم

يلي:-ماأهمهاخصائصالاسلامىِفللأخلاق

-:العقيدةعلىمبنيةأنها-1

الستةأركانهاعلىالقائمةالصحيحةالعقيدةعلىالإسلامفيالأخلاقتبئ

الخلقنِنبالتفريقفيعليهالاعتماديمكنصلبأساسعلىتقومبهذافهى،المعروفة

نأيجبماأوبهيقومأنيجبفيمايترددولاالإنسانيحتارفلاوالسئالحسن

نأالكريمالقر(نآياتمنالعديدفيوتعالىسبحانهالطَةأكدوقدعنه.ويبتعديتركه

خلقذلكومنسئخلقكلعنوالبعدحسنخلقبكلالالتزامأساسالإيمان

رسولأصحابفوصفالشحخلقوهويقابلهوماالأخلاقأعلىمنوهوالايشار

سبحانهاللةفقال،الشحخلقعنوالبعدالإيثاربخلقبالشخلقاممانهمبسبب(!)اللة

يِفيَجِدُونَوَلاْميِهْيَلِإهَاجَرَمَنَْنوُّبحُيْمِهِلْبَقنِموَالاِيمَانََراًدلاتَبَؤؤُواوَائذِينَ!:وتعالى

يثغيُوقَوَمَنخَصَامَةْمِهِبَنَاكْوًلَوأَنفُسِهِمْعَلَىوَيُؤْثرُونَاوُتوأفَفاحَاجَةًع!دُورهمْ

.(9)الحشر:َ(الْمُفْلِحُونَهُمُفًأوْلَئِكَنَفْسِهِ

علىالغيرتقدسمهو)الإيثار:الآيةهذهتفسيرحولالقرطىالامامقال

اليقين،قوةعنينشأوذلك.الدينيةالحظوظفيورغبة،الدنيويةحظوظهاوالنفس

سيدأكدوقد.(28ص،1Aج)القرطى،(المشقةعلىوالصبر،المحبةوتوكيد

التصورهذا)أنفقالللتوحيدالصحيحالتصورعلىالمرتكزةالأخلاقأهميةقطب

فييضشئأنهكماآخربمتصورينشئهالا،منفردةآثاراوالقلبالعقلفيينشىً

منحالةوالعقلالقلبفيينضئأنهكذللث.الآثارهذهمئلالانسانيهَالحياة

التصورفيهايتميعولا،القيممعهاتهتزولاالصور،معهاتتأرجحلاالانضباط"11

الذيفالإنسانالآستقامة"ا11والعقلانقلبفيلينئمئالتصورهذاأن...والسلوك

يستقيملاشلثالمضبوطا"11القدرذلكبهعلاقتهمنصفاتهومنربهحقيقيةيدرك

تصورهمنيعرفوالمسلم!يطشولايضطربولا،وعقلهبقلبهمعهاالتعاملفتي

إلارضاهإلىلهسبيللاأنويستيغنمنه؟يكرهوماربهيجبمابه،وعلاقته،لربه
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إليه-يمتلافهو.وطريقهمنهجهعلىوالاستقامة،صفاتهومعرفةبه،الايمان

إلايعبدهولا؟شفاعةولابتعويذةإليهيتقربولا؟ترابةولاببنوة-سبحانه

تنشئأنالمعرفةهذهشأنومن.وحكمهشرعهواتباع.ونهيهأمرهبامتثال

باستقامةوالاستقامةالتصور.باستقامةوالاستقامة.وعقلهقلبهفيالاستقامة

.(194-193صصهـ،1403()قطب،السلوك

-:العلمعلىمبنيةأنها-2

نصوصفيالواردالشرعيالعلمعلىالإسلامىالتصورفيالأخلاقتبئ

وإحاطتهبسعتهلاشكالعلموهذا.(!)اللّهرسولسنةمنأواللَةكتابمنالوحى

يحميهافهوصالحهغيرفيوماالانسانصالحفيهوولماوالمستقبلوالحاضرللماضى

عليهايحثالىالأخلاقجميعنفاٍهناومن،المستقيمالصراطعنالانحرافمنبذلك

القرآنآياتىِفواضحوذلكشىء.بكلمحيطةكاملةمعرفةعنتصدرعنهاينهىأو

ثم،الخلقجميعمعوالعدلالأمانةخلقىبالتزامللمؤمنيناللةأمرذلكومن،الكريم

معهموجودهحالفي)!ق(ولرسول(الكريمنآرَعلل)أيإليهالعودةمنهمطلب

العلملديهملأن(الأخلاقذلك)ومنشىءأييخاالاختلافعند(موتهبعد)ولسنته

اَهِلفَأإِلَىالأَمَمائماتِأوُّدوُتنَأيَأمُرُكُنمَهَللانِإ!:تعالىاللةفقالفيهلاشكالذيالكامل

اَيبَعزِا،سَمِيعَاكَانَاللهَنِإبهيَعِظُكُمنعفاَهَللانِإِلْدَعئابأوُمُكخَتنَأا!سَِنْيَبمتمَكَحاَذِإَو

ُهوُّدُرَفثيءيِهلتَنَازَغتنمفَإِنمنكُمِرْم؟اًيِلْوأَوالزلمُولَوَأَطِيعُوأَالفهَأَطيعُواْْاوُنَمآائذينَ؟لهَا

)النساء:!ًاليِواَتوَأَحْنُيخزذَلكًالآخِرِوَالْيَوْمِبِالتهِتُؤْمنُونَكُنتمْنَاوَالزدعُولِاللهَإِلَى

..الكبرىالأمانةمنتبدأ)واَلأماناتالآياتهذهحولقطبَسيديقول(58-59

نأوالجبالوالأرضالسماواتأبتوالى؟الإنسانبها؟فطرةاللّهناطالىالأمانة

قصدعنبالئةوالايمانوالمعرفةالهدايةأمانةا"الانسان"..وحملهامنها،وأشفقنيحملنها

-الأماناتهذهوأن...خاصةالإنسانيةالفطرةأمانةفهذه.واتجاهوجهدوإرادة

المعاملاتأمانة:إليهمأماناتهمورد،الناسمعالتعاملأمانة-سبقماشْايافيالداخلة

الناشئة.الأطفالعلىالقياموأمانةوللرعيهَ.للراعىالنصيحةوأمانة.الماديةوالودائع

الربانيالمنهجيجلوهماوسائروثغراتها..وأموالهاالجماعةحرماتعلىالمحافظةوأمانة
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الأماناتمنفهذه..الاجمالوجهعلىالحياةمجالاتكلفيوالتكاليفالواجباتمن

الناس"11بينبالعدلالحكمفأما..الاجمالهذاالنصويجملها،تؤديأناللاْةيأمرالى

بعضهمالمسلمينبينعدللا"جميعا.الناسابين1شاملاعدلاهكذايطلقهفالنص

لكلحقهووإنما..الناسسائردون،الكتابأهلمععدلاولا.فحسبوبعض

العدلحقعليهايترتبالتيهى-الناسصفة-الصفةفهذه"إنسانا".بوصفهإنسان

تصورهمامنهجما؟مقياسهماما..والعدلفالأمانةوبعد...الربانيالمنهجفي

مدلولأتترك؟للحياةنشاطكلوفي،الحياةفيمجالكلفي؟وتنفيذهماوتحديدهما

ماوإلى؟واصطلاحهمالناسعرفإلىوتحقيقهماتطيقهماووسائل،والعدلالأمانة

العقولهذهإليهترجع،ثابتميزانمنلابد...؟اْهواؤهمأو-عقولهمبهتحكم

الشططومدىوتصوراتها.أحكامهافيوالصوابالخطأمدىعندهفتعرف؟الكثيرة

هناالبشريالعقلوقيمة.والتصوراتالأحكامهذهفيوالقصورالتقصيروًاوالغلو،

الثابت،الميزان..الميزانهذافيأحكامهوزنبهاليعرف،للإنسانالمهيأةالأداةأنههو

أنفسهمالبضريضعه.مماعبرةولا..المؤثراتبشئيتأثرولا،الهوىمعيميللاالذي

يرجعلمما..القيمجميعفتختلذاتها.الموازينهذهفيالخلليكونفقد..موازينمن

،والعدلللأمانةللبشر،الميزانهذايضعواللَة..القويمالثابتالميزانذلكإلىالناس

،2ج،0641)قطب(الحياةحقولمنحقلكلفي،الأحكامولسائر،القيمولسائر

.(690-688صص

r-للعقلموافقهَأنها:-

بالأهواءالمتأئرغير-الصريحللعقلموافقةالإسلامىالتصورفيالأخلاق

عليهحثخلقيوجدلالذابها.يقبلالتيمسلماتهتصادمولا-والشهوات

العقل،ويستحسنهمنهالإسلامحذرخلقولا،يستحسنهلاوالعمَلالإسلام

وعلى-وتعالىسبحانهاللَةهو-واحدمنهبةوالعقلالاسلامأنذلكوسبب

التصورفيالأخلاقفيوالمتبصرتعارضهما.وعدمتوافقهمامنفلابدهذا

الإمكاناتفيالناسلتفاوتالمراعىالسليمالعقليالمنطقتراعييجدهاالإسلامى

لاأندعوهعندماالمسلمينلدعاءوتعالىسبحانهاللةاستجابوقد،والقدرات
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منهطلبواكمانفوسهمداخليدورماعلىالمحاسبةفييطيقونلامايكلفهم

ويدخلفيهاالوقوعفييتفاوتونأموروهيوالخطأوالنسيانالتقصيرعنالتجاوز

اللةقالوغيرها،والطيشوالغضبكالعجلةأخلاقمنيتبعهافيماتفاونهمفيها

اَنْذِخاَؤُتلاَرَئنَااكْتَسَبَتْاَموَعَيهَاكَسَبَتْاَملَلَأاَهَعسؤإِلأائْفَناللهُُفئَكُيلاَ!:تعالى

وَلاَرَتنَاقَبْلنَانِمائذينَعَلَىُهيَمَحكَطَاًرْصِإعَلَيْنَاتَحْمِلْوَلاَربنَااَناَطْخَأأَوْئَسِينَانِإ

ِمْوَقْلاعَلَىَاكرُصناَفمَوْلاَئَااَنتَوَارْحَمْنآًنْرِفْغاَوعَنَاوَاعْفُبِهًِنَةَقَطلاَاَمتُحَمًنا

.(286:)البقرة(الْكَانِرِينَ

نسانية(:-)اٍللفطرةموافقةأنها-4

يجدلالذا،الفطرةدينهوالاسلاملأنالفطرةالإسلامفيالأخلاقتوافق

والبعدالفضيلةحبمنعليهجبلماوفقتسيرلكونهابهاالالتزامعندصعوبةالفرد

الدينعلىوالاستقامةالخيرحبعلىالناسوتعالىسبحانهاللةفطروقد،الرذيلةعن

اباسََرَطَفايميالئهفِطْرَةَحَنِيفًاينِللدًوَجْهَكَفَأَقِمْ!:تعالىاللةتالالانحراتعنوالبعد

.(30)الروم:َ!َنوُمَلْعَيلاِسانثاًرنحمَاوَلَكِنًالْقيًمُالذينُذَلكَالئهلِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيهَا

وإبعادهمالأخلاقصالحعلىأولادهتربيةفيمشقةكبيرالمَسلَمالأبيجدلاولذلك

الأبأنببيانذلك)!نه(اللةرسولد!اوقدلفطرتهم،مسايربذلكلأنهسيئهاعن

الامامروىفقدعليها،اللةفطرهالىالفطرةعنبولدهينحرفالذيهوالمسلمغير

مولودمنا"ما(!)اللّهرسولقالقال:)!ه(ة!رهأبيعنصحيحهفيالبخارىِ

بهيمةالبهيمةتنتجكمايمجصانهأوينصرانهأويهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدإلا

تبديللاعليهاالناسفطرالتياللةفطرة:يقولثمجدعاءمنفيهاتحسونهلجمعاء

.(")ااالقيمالدينذلكاللةلخلق

-:وسطةأنها-5

والتفريط،الإنراطعنالبعيدبالاعتدالتتسمالاسلامفيالأخلاقأنوذلك

تعالى:اللَةقالتبذيرولاإسرافغيرمنعليهمالبخلوعدمللغيرالبذلهوفالكرم

فحْ!همورًا(مَلُومًاخًقْعُدَائبَسْطِلُكأَلْطُسْبَتوَلاَعقكَإِلَىًةَلوُلْفَمَكَدَيتَجْعَلْ!وَلاَ
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لامعتدلةبطريقةبهايأخذأنالمسلممطالبالأخلاقباقيوهكذا.(29)الإسراء:

.اعوجاجولافيهاانحراف

-:والمكانالزمانمرعلىثابتةأنها-6

مكانأوزمانبتغيرتتغيرفلاالثباتبصفةالإسلامالتصورفيالأخلاقتتسم

تقومحئالصدقوهوالحاضرفيالصدقهوالماضيفيفالصدق،الإنسانوجود

القريبمع،الأحوالكلفيالعدلبصفةبالاتصافالمسلميناللةأمرولذلك.الساعة

َنيِذئاإلهَااَي!:تعالىاللةتالالجوروعدمالعدلالمسلمويلزمالعدومعوحئوالبعيد

هُوَاعْدِلُواْْاوُلِدْعَتأَلأعَلَىمبْوَقشَنَاَنُيَجْرِمَنكُمْوَلاَبِالْقِسْطِشُهَدَاءلِفهقَؤَامينَكُوئوأْاوُنَمآ

.(8:)المائدة(َنوُلَمْعَتبِمَاْرِبَخاللهَنٍاَهَتلاوَاتَقُواْلِلفوَىأَقْرَبُ

-:واقعيةمثاليةأنها-7

إليهيصلأنيمبهنمستوىأعلىتمثلأنها.ممعئمثاليهَالإسلامفيالأخلاف

للإنسانيمكن.ممعئ"أنهواقعيةأنهاكماالدنيا،الحياةفيالخلقهذاَتمثلفيالإنسان

ولذلكفيها،يعيشالتياليوميةالحياةعنمنفصلةوليستحياتهواقعفيهاالتخلق

تصبححئالأخلاقِمستوىفيللترقىالمستمزالسعيإلىالأمة)صهـق(+اللَةرسولدل

بخلقيمثلالذلكوضرب،أخرىدونبحالةمرتبطغيرمستمراوسلوكاعادة

رسولقالقال:اللَةعبدعنصحيحهفيمسلمالإمامروىفقدوالكذبالصدق

الجنة،إلىيهديالبروإنالبر،إلىيهدىالصدقفإن،بالصدقا"عليكم)!ه(اللة

وإياكمصديقا.اللةعنديكتبحئالصدقويتحرىيصدقالرجلكزالوما

يزالولاالنار،إلىيهديالفجوروإنالفجور،إلىيهديالكذبفإن،والكذب

يوسفقال.(ْ)ااكذابااللَةعنديكتبحئالكذبويتحرىيكذبالرجل

المثلا"إنذلكفياللةإلىوسعيهللمؤمنالأخلاقمستوىارتفاععنالقرضاوي

يجعلوهذا،ورضاهمثوبتهعلىويحصل،علاهفياللةمنيقتربأنللمؤمنالأعلى

،الآخرةوالداراللةلِرجووهودائماًيحياويجعلهبالئة،الأسبابموصولةكلهاحياته
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والسباعالأنعاممشابهةعنبنفسهوينأكطاللة.بأخلاقيتخلقأنهمها!برويجعل

.(212صهـ،5041،ويلقرضا)اااالشياطينو

-:شاملةأنها-8

حياةفيشىءلكلالمحيطلوم!ئلابتتصفالأسلاميالتصورفيالأخلاقأن

وأالأخلاقمجالاتمنمجالينسىأويصقطأنالأحوالمنبحاليمكنفلا،الانسان

فيولاالأرضفيشىءعليهيخفىلاالذيهوعليهاالداللأنميادينها،عن،ميدان

)آلالسئمَاء(يِفوَلاَِىفْر؟ايِفثَيْءعَلَيْهِيَخْفَىَلاَالفهَْنِإ!:تعالىاللةقالالسماء

فيالخاصيةهذهطريقعن-الإسلامىالتصور)إنقطبسيديقول.(ه:عمران

فيالفاعلةالمؤثراتبحقيقة9تصالاووطمأنينهَ،راحةوالعقلالقلبيمنح-هذهصورتها

فيالضربمنالبشريالفكرويعفي-الواقعالحقيقةلمعافيهيكماالوجود-هذا

....-موجودةغيروأحيانا-مضبوطةغيرأسبابعلىالإحالةومن،دليلبلاالتيه

القلبفيويئبته،التصورهذاينشئهالذيالأخلاقيالعنصرعلىفضلاكلهوذلك

)قطب،اللة(يدإلىكلهاوالحياةالكونخيوطيردوهو،البشريةالحياةوفيالبشري

.(369-358صصهـ،1403

بالجزاء:-مرتبطةأنها-9

الدنيافيعليهاالمترتببالجزاءبارتباطهاالاسلاميالتصورفيالأخلاقتتسم

يقعومن،الناسورضىاللةرضىيكسبالحسنةبالأخلاقيلتزمفمن.والآخرة

فيمامخيراالانسانكانولذلك،الناسوسخطاللةسخطينالهالأخلاقسعئفي

اللَةعدلمنوهذاالجزاءعليهيترتبالاخضيارهذاولكنسلوكمنبهيقوم

اَهيَلَعَفأَلمَاءْنَمَوفَلِنَفْسِهِاًحِلاَصَلِمَعمَنْ!:تعالىاللةالق،عبادهمعوتعالىسبحانه

أربعةإلىالجزاءالباحثينأحدقسموقد.(46)فصلت:(ِديِبَعفلبِظَئابمرَبكَوَمَا

صصهـ،1397)يالجن،والاجتماعيوالطبيعىوالوجدافيالالهي-أنواع

358-369).
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والقصد،الإسلاميالتصورفيالأخلاقخصائصلأهممختصرعرضهذا

المسترشدمعيتعاملوهوذهنهفيويضعهاالخصائصهذاالمرشديعرفأنمنه

الإرشادية.العمليةتنفيذأثناء

فالأولىالسيئةوالأخلاقالحسنةالأخلاقهما:قسمينإلىالأخلاقوتنقسم

-:يليفيمامنهمالكلونعرض،مذمومةوالثانيةفيهامرغوب

-:الحسنةأولاًالأخلاق

كثيرةوهمبول"الالتزامعلىوحثهإليهالإنسانالإسلامدعاخلىَكليوه

وتعريفهالخلقعلىنقتصرأن)علىعليهاأمثلةسنضربولكنناحصرها،يصعب

-:(الوحيمنودليله

اللةقال،سواهدونالأعمالبكافةاللةإلىالتوجهصدقوهو:الإخلاص

الزصَةَوَيُؤتواالغلاةَوَيُقيمُواحُنَفَاءالذينَلَهُمُخْلعينَاللهَليَعْبُدُوالاٍاأمِرُواوَمَا!:تعالى

ْ؟ي.(ه:)الَبينة(ائقيمَةِدِينُوَذَلِكَ

الىوالأسرارالأموالحفظوكذلكالإنسانجوارححفظوهىالأمالْة":

اللّهقالأهلها.رضىبغيرعليهاالآخرينإطلاعأوالضياعمنعليهاالناسأمنه

.(58)النساء:(أَهْلِهَاإِلَىِتائاَمَألاتُؤذوأنَأيَأمُرُكُمْاللهَنِإ!:تعالى

اللةقال.وللآخرينلهاللخيروحبهاالشركمنخلوهاوهى:النفس3ر6

فِيهِفِيهَِموُقَتنَأاًحَقِمْوَيأَؤلِمِنْالتقوَىعَلَىأس!ذِجْسَمئاذَبَأفيهْمُقَتلاَ!:تعالى

.(801:)التوبة(َنيِرِّهلاُمناُّبِحُيوَاللهُيَتَطًفَرُوأنَأَنوُّبِحُيذاَجِر

بالمئدْقِجَاء!وَائذيالأحوالكلفيالحقتوللزوموهو:المدق

.(33)الزمر:(الْمُئقُونَهُمُاؤلَئِكَبِهَِقذَصَو

تعالى:اللةقال.الموتحئالمستقيماللةصراطلزوموهي:الاستقامة

.(211:)هود(ٌرِمَبَنوُلَمْعَتبِمَاُهَئِإأْوَغطَتوَلاََكَعَمتَابَوَمَنامِرْتَكَمَافَاسْتَقِمْ!
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اللةأقداروعلىالمعصيةوعنالطاعةعلىوحبسهاالنفسمنعالصبر:

مَعَالفهَنِإوَالعلاَةبِالمبْرِاشَعينُواْْاوُنَمآائذينَاَهُّيَأاَي!:تعالىاللّهقال.المؤلمة

15)البقرة:(العثَابِرِينَ r).َبِالفهِ(إِلاّيُرْبَصوَمَاْرِبْماَو!:سبحانهوقال

.(127)النحل:

اللةليسرحئالمرغوبعلىوالصبرالسوءمواطنعنالنفسإبعادالعحفف:

ىَّتَحاًحَاكِنيَجِدُونَلاَنيِذئا!وَلْيَشعْفِفِ:تعالىاللّهقال.الشرعيبالطريقعليهالحصول

.(33)النور:!*فَضْلِهِنِمُهَفلايُغْنِيَهُمْ

تُصَعَرْوَلا!:تعالىاللاَةقالالكبر.وعدموالتبسطالجانبلينوهواقواضح:

يِفْدِصْقاَوفَخُولي،مُخْتَالٍلُكُّبِحُيلاالفهَنِإاًحَرَمالأَرْضِيِف!ثْمَتوَلاِساًنللَكَذَخ

.(91-81:)نقمان(ِرِمَحْلالَعوْتُِتاَوْصَألاأَنكَرَنِإعَوْتِكَنِمْض!فْغاَويِيْشَم

تعالى:اللاّهقال.عنهموالتجاوزالآخرينأذىعلىالصبروهو:والصفحالحلم

ُّبِحُيوَاللهُاثاسِعَنَِنيِفاَعْلاَوائغَيْظَوَالْ!ظِمِينَوَالضرَّاءالسئرًاءيِفيُنفقُونَ!ائذينَ

.(341:عمران)آل(الْمُحْسَنِينَ

-:السيئةالأخلاقؤانيا

أننالاٍاحصرهايصعبكثيرةوهيعنه،الإنسانالإسلامنهىخلقكلوهي

-:الأولالقسمفيفعلناكمامنهابعضاسنعرض

يَعزِياَمَئِإ!:تعالىاللةقال.حقيقتهغيرعلىالكلامنقلأوقولوهو:الكذب

.(1!5:)النحلو!*الْكَاذِبُونَهُمُوَاوْلئِكَالفهِبِا-ناتِئؤْمِنُونَلاََنيِذئاَبِذَكْلا

تعالى:اللةقالالأمور.أسوأعلىيسمعهوْاالفرديراهماحملوهو:الظنسوء

-.(21:)الحجرات(3؟الطنَضْعَبنِإالطنَنِّمكَزِااخئبُواآمَنُواَنيِذئاإلهَااَي!

اللةقال.غيرهأومتاعأومالكانسواءمحلهمنالواجبمنعِوهو:البخل

وَأَعْتَلألافَف!لِهِنِماللهُآلاهُمُاَموَيَكْتُمُونَبِالْبُخْلِاثناسَوَيَا!مُرُونَنوُلَخْبَيَنيِذئا!:تعالى

.(37)النساء:و!*فُهِينًاعَذَابًالِلْكَافِرِينَ
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تعالى:اللَةقال.غيرهأوالإنفاقفيشرعاالمعتبرالحدتجاوزوهو:الإسراف

ئبِدُيلاَُهَئِإتُرِفُواْوَلاَوَالثْرَبُواْْاوُلُكومَسْجِدٍكُلِّعِندَزِينَتَكُمْْاوُذُخَمَدآبَنِياَي!

.(31:)الأعراف(نيِفِرْسُمْلا

!إِلَهُكُمْ:تعالىاللةقال.الحققبولوعدمالناسعلىالتعاليوهوالتكبر:

يَعْلَمُاللهَنَأَمَرَجلاَ،َنوُرِبْكَتْسُّموَهُممُّنكرَةٌقُلُوبُهُمبِالاَخِرَةِيُؤْمُونَلاَفَائذِينَوَاحدٌْهَلِإ

.(2r-22:)النحل(الْمُسْتَكْبِرِينَيُدِبلاَإِ،دهَُنوُنِلْعُيوَمَايُسِروَنَاَم

اللةقالللحاسد.تحصللموإنالمحسودعنالنعمةزوالتمىوهوالحسد:

َب!ْلاإِبْرَاهِيمَآلَاَنْيلآْدَقَففَفْلِهِنِمُهّللاآداهُمُاَمعَلَىائاسََنوُدُسْحَياَمْ!:تعالى

.(45)النساء:(افيِظَعمُّلْكامُهاَنيلآَوَةَمْكِحْلاَو

ضابطدونتريدماوتحقيقالنفسمطالبمسايرةوهو:النفسهوىاتبماع

يُرِيدُونَوَالْعَ!ثِيِةاَدَغْلاِبرَتهُميَدْعُونََنيِذثامَعَئفْسَكَْرِبْماَو!ْ:تعالىاللةلاَهل.شرعي

وَائعَذِكْرِنَانَعقَلْبَهُاَنْلَفْغَأمَنْْعِطلوَلااَيئُّدلاائحَيَاةِزِينَةَُديِرد2عَنهُمْعَيْنَاكَُدْعَتوَلاوَجْهَهُ

ْمَلْعاَفلَكَاوُبجَتْسَيئمْ!باِن:تعالىوتال.(28)الكهف:فُرُطًا(أَمْرُهُوَكاَنَُهاَوَه

َمؤَقنايِدْهَيلاالفهَنٍاالفهِئنَهُذىبِغَيْرُِهاَوَهَعَبئامِفنِاَضَلْنَمَوأَهْوَاءهُمَْنوُعتئا"دمَا

.(05)القصم!:(َنيِمِلالط

قال.ورضاهمعلمهمدونالآخرينلدىماعلىالاطلاعوهو:التجسس

تَجَئسُواوَلامثْثِإالالنَىفْعَبنِإالالنَنِّمأرِثَكاجْتَنبُواآمَنُواَنيِذئاإدهَااَي!:تعالىاللة

نِإالفهَوَاتقُواُهوُمُتْهِرَكَفاًتْيَماَيخِهَِمْحَليَا!كُلَنَأْمُكُدَحَأبحُيَأاَفْعَبئعْغكُميَغتَبوَلا

.(21:)الحجرَات(زحِيثمثلاًوَتالئهَ

اجْتَنِبُواآمَنُواَنيِذئااءدهَااَي!:تعالىاللةقال.يكرهه.مماأخادًذكركوهي:الغيبة

نَأْمُكُدَحَأآَيحِبافْعَبمُك!فْعئيَعتبوَلااوئَجَتوَلاإثئمالالنًبَغضَنِإالالنفنَمحَرًا

هذه.(21:)الحجرات(مثيِحَزتَؤابئالفهَإنالفهَاوُقَّتاَوفَكَرِهتمُوهُمَياِهيِخَأَمْحَليَأكُلَ

.وغيرهالمرشدقبلمنمنهاوالتحذيرالحذريلزمالتيالسيئةالأخلاقبعض
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الأخلاقيالإرشادمناهج

المنهجوهى:الأخرىالميادينلدىلمامشابهةمناهجالأخلاقيللإرشاد

-:العلاجىوالمنهجالوقائىوالمنهجالإنمائي

-:الإنمائيالمنهج01

تنشئةالفردلتنشئةتسعىالىالأخلاقيةالتربويةالعملياتجميعبهويقصد

الفردلدىوماالإسلاميالدينتعاليممنقويأساسعلىقائمةسليمةأخلاقية

علىالفردبدلالةوذلك.وإمكاناتخصائصمنالبيئةفيومالهَدراتمن

منها.وتحذيرهالسيئةبالأخلاقوتعريفهفيها،وترغيبهالحسنةالأخلاق

-:الوقائيالمنهج.ب

الأخلاقوتدعيموحمايةالسيئةالأخلاقفيالوقوعمنالفردوقايةبهويقصد

-:مستوياتثلاثةيخاذلكويتم،الحسنة

فيالفردوقوعلمخالسعىعنعبارةوهو-:الأوليةالوقايةمستوى-1

نأمثلمنها.الوقايةوكيفيةونتائجهابأسبابهابتبصيرهوذلكالسيئةالأخلاق

فيه.الوقوععلىالمترتبةوالختائجوأسبابهبالكذبالمسترشدالمرشديبصر

فيحئالكذبعنوالبعدعليهوالتعودالصدقبالضزاممنهانفسهيحيىوكيف

مجالستهموعدمبالكذبالمتصفينالأفرادعنوالابتعادالأمورأبسط

ومخالطتهم.

المبكرللاكتشافبالسعيالمرشدبمَياموذلك-:الثانويةالوقايةمستوى-2

للتخلصالبدايةمخذمعهوالعملالفرد،علىالسئالخلقمظاهرمنمظهرلأي

قبلالخلقذلكمعالتعامليسهلحيثالمبكرةالمرحلةهذهفيالخلقهذامن

أخلاقطريقةعنتأتيباباتركإذايكونوقدمنه،التخلصوصعوبةاستفحاله

له.مماثلأخرى
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الذيالمسترشدمعالمرشديعملبأنوذلك-:المرافقةالوقايةمستوى-3

الفرد،معوديمقومتهاتفاقمهاومنعالخلقذلكأضرارتخفيففيسئخلقفيوقع

بها.يمرالىالعمريةومرحلتهالمسترشدلحالةالمناسبةالوسائلباصتعمالوذلك

-:العلاجيالمهج-ب

بلبدايتهامنالمرشديكتشفهالمالتيالسيئةالأخلاقمعالجةبهويقصد

الوسائلباستخداموذلك،الزمنمنفترةعليهاالفرداستمراربعد.ممهاعلم

بالمتخصصينالاستعانةإلىالنوعهذاثنيالمرشدويلجأللمرشد،المتاحةالعلاجية

يسهمواأنيمكنممنوغيرهمالشرعىالعلمواْصحابالنفسينالمعالجينمنسواء

فيه.مرغوبالغيرالخلقذلكمنالمسترشدتخليصفي

فيذكرهاسيردالىالأخلاقيالإرشادوسائلتوظيفبالمرشدويحسن

ذكرها.السابقةالثلاثةالمناهجهذافياللاحعَةالفقرة

الأخلاقيالإرشادوسائل

الإرشادفييستخدمهاأنللمرشديمكنالتيالوسائلمنالعديدهناك

-:ييمامنهاوالىالأخلاقى

-:الحسنةالأل!وة-1

ويحاول،الأمثلالخلقيسلوكهفيالمسترشدبهيحتذيالذيالمثالوهو

تصوريمستوىهما:مستويينعلىاستخدامهويمكن،ويعملهيقولفيمامشابهته

مشاهد.ومستوى

وأخلاقه)الأسوة(للمثالذهنيبتصويرالمرشديقومالتصوريالمستوىففى

التاريخفيأسوةأعظملديناالإسلاموفي.وتقليدهبهالإقتداءعلىويحثهللمسترشد

أسوةنتخذهأنوتعالىسبحانهربناأمرناحيث)!ق(،اللةرسولوهوإلاالبشري

الئهَيَزجُوكَانَنَملةَنَسَحأسْوَةالفهِِلوُسَريِفْمُكَلَنَاك!لَقَدْ:تعالىاللةقاللنا،

بكلمتصفا)!ه(كانوقد.(21:)الأحزابكَثِرًا(الئهَوَذَكَرَالآخِرََمْوَيئاَو
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والتسامحوالكرمالجانبولينوالعدلوالرحمةوالصدقالأمانةمنحسنخلق

كما،الصديققبلالعدوبهاأعترفالىالأخلاقمكارممنوغيرهاوالتواضع

الكريمالقرآنفيوردمالكلمطبقاكانأنهبل.سيئخلقكلعنببعدهعرف

فيوذلك(القرآنخلعَه)كانعنها:اللَهرضىعائشةالمؤمنينأمعنهقالتحئ

لعائشةقالأنهأفلحبنحكيمعنصحيحهفيمسلمالإمامرواهالذيالحديث

تقرأألستفقالت)!نه(.اللَةرسولخلقعنأنبئيىالمؤمنينأمياعنها:اللْةرضى

.(6)القرآنكان)!نه(اللهفيخلقفإن:قالت.بلى:قلت؟القرآن

بالأخلاقبالتحلىعرفواالذينالكرامصحابته)!ته(اللَةرسولبعدويأيَى

منالكريمالقرآنسجلهماذلكوعن.السيئةالأخلاقعنوالبعدالفاضلة

ْمِهِلْبَقنِموَالإِيمَانََراُّدلاتَبَؤؤُوا!وَائذِينَ:تعالىاللّهقالالإيثارخلقمشلأخلاقهم

أَنفُسِهِمْعَلَىوَيُؤْثرُونَاوُتوأففاحَاجَةًصُدُورِهمْيِفيَجِدُونَوَلاْمِهْيَلِإهَاجَرَمَنْيُحِبونَ

.(9)الحشر:!الْمُفْلِحُونَهُمُفًأُوْلَئِكَهْفئلثغُيُوقَوَمَنخَصَاصَةٌْمِهِبَنَاكْوَلَو

بطبعرفواالذينالأمةهذهمنحلاَصَلاوالسلفالتابعونالصحابةبعدويأتي

.ممكارمها.والتمسكالأخلاق

للمعاصريننماذجعرضخلالمنوذلكالمشاهدةالأسوةالثافيوالمستوى

منوغيرهاالشريعةفيالعلماءمنوالخيروالتقوىالصلاحأهلمنللمسترشد

المستوىهذاثنييدخلكما.الحسنةبالأخلاقبالتمسكعرفواوالذينالعلوم

منها،السيئمتجنبالأخلاقمنبالحسنمتمسكهويكونبأننفسهالمرشد

علىولنضربشك،بلاسيضعفالمسترشدعلىتأئيرهفإنكذلكيكنلموأن

هويكونثم.ومضارهالتدخينمنالمسترشديحذرالذيللمرشدمثلاذلك

وسخريتهالمسترشدلتندرمحلاسيكونفهناالتدخينعادةيمارسممن)المرشد(

هذامنمحذراالغزاليمحمدقالوقد،أصحابهمعالمسترشديكونعندماخصوصا

لاالسئفالرجل،الحسنةالأسوةعلىاعتمدتإذاإلاتربيةتصلح)انالمسلك

إلىالعيونتمتدممنالطيبالأثريتوقعوإنماطيبا.آثراحولهمننفوسفييمرك
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خلاله،من-المحضبالإعجاب-وتقتبس،نبلهويسيبها،أدبهفيروعهاشخصه

نأالفضلمنكبيرعلىالتابعليحصللابدبلآثارهفيالخالصةبالمحبةوتمشي

.(16-1ءصصد.ت،.)الغزاليأجل(.وقسطاأكبرقدرامتبوعهفييكون

-:رسةوالمطالتعود-2

عادةوتصبحيألفهاحئالحسنةالأخلاقعلىالمسترشدبتدريبوذلك

.ممرورتزولالمشقةفهذهالأمر،بدايةفيالمشقةبعضوجدوإنله،طبيعياوسلوكا

نفسهيدربالذيالفردأنبينعندما)!د!اللَةرسولذلكأوضحوقدالومَت،

الإمامرويفقدوالصبر،الغنيخلقىوكذلكالعفةلهاللةليسرالتعففعلى

أحديسألهفلم،(!ف!)اللةرسولسألواالأنصارمنأناساأنصحيحهيخاالبخاري

يكنما11:بيديهانفقشىءكلنفدحينهمفقالعندهمانفدحئأعطاهإلامنهم

ومناللة-يصبرهيتصبرومناللَةيعفهيستعفمنوإنهعنكمأدخرهلاخيرمنعندي

واحداخلقاأخذنافلو.(7)االصبرامنوأوسعخيراعطاءتعطواولناللةيغنهيستغن

المسترشدمطالبةبهيحسنٍالمرشدأنلوجدناالصبروهوالحديثفيوردمما

بعدهوثمأخلاقهمنخلقايصبححئتدريجيبشكلالصبرعلىوالتعودبالتدريب

بلينهارولايجزعفلابهالشدائدنزولعنديستخدمهللمسترشدسلاحذلك

.وثباتبقوةالشدائدويجتازيصمد

-:ال!لحةوالرفقةالبيئة-3

صالحةكانتفإنبه،المحيطةبالبيئةالبشريةطبيعتهبحكمالإنسانيتأثر

المرشديلزملذا.الأخلاقسئأكتسبسيئةكانتوإنالأخلاقصالحاكتسب

البيئةمنبنقلهفعليهكذلكتكنلموإنصالحةالمسترشدبيئةتكونأنعلىالحرص

بينوقد.الأخلاقمكارمعلىوتقيمهالخيرعلىتعينهصالحهبيئةإلىالصالحةغير

هوحسى.ممثالالإنسانعلىالسيئةوكذلكالصالحةالرفقةأثر)!ه(اللةرسول

موسىأبيعنصحيحهفيالبخاريالإمامروىفقدالكير،ونافخالمسكحامل

ونافخالمسككحاملوالسوءالصالحالجليسامثل1قال:(+!ص)البيعن)ر!نه(

+8!ح
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طيبة،ريحامنهتجدأنوإمامنهتبتاعأناَّمإويحذيكأنإماالمسكفحاملالكير،

.(8)ااخبيثةريحامنهتجدأنوإماثيابكيحرقأنإماالكيرونافخ

-:والترهيبالترغيب-4

يمرالتيوالحالةالحاجةحسبالوسيلتينهاتينباستخدامالمرشدبقياموذلك

عنمعينبخلقترغيبهالمسترشدينأحدمعالمناسبمنأنهيجدفقدالمسترشد،بها

راثَالاوالخلقذلكوفوائدمزايامنالمرشديجمعهأنيمكنما!!كحشدطريق

وقد،الخلقبهذاللمسترشدترغيبهذافيفيكونبهالالتزامعلىالمترتبةالحميدة

التزامهعدمنتائجمنالترهيبأسلوبآخرمسترشدمعالنافعمنأنهالمرشديجد

يخلصأنيريدالذيالسيئالخلقعلىالمترتبةالمضارحشدأوالحسنبالخلق

الترغيبالكريمالقرآدنفيوتعالىسبحانهاللةاستخدموقدمنه.المسترشَد

واحدةآيةفياللّهيجمعمافكثيرا،القويمبدينهللالتزامالناسدعوةفيوالترهيب

تعالى:اللةقولذلكومنالنارمنوالتحذيربالجنةوالترغيب،والعذابالرحمةبين

مَنْهِباصِيبُعَذَابِيقَالَإِلَيْكَهُلألاال،ِإِةَرِخَالاوَفِيحَسَنَةًالدئيَاِهِذَهيِفلَنَاْبُتْكاَو!

با-لاتنَامُهوَائذينَالزيهَاةَوَيُوتونََنوُقتَيلفذينَاَهُبُتْكَأَسَفِءْيَشلُكوَسِعَتْيتَمْحَرَوءاَشَأ

لَدِبئَوَلَفَؤالدُّئَيَاانحَيَاةُ؟لمَااوُمَلْعا!:تَعاَلىاللّهوقال.(561:)الأعراف(َنوُنِمْؤُي

ُجيِهَيثُمًنَبَاتُهَُرافُكْلاأَعْجَبَغَيثِكَمَثَلِوَالأَوْلادٍالأمْوَالِيِفزُث!َتَوْمُكَنْيَبزُخاَفَتَووَزِينَة

وَمَاناَوْضِرَواللهِئنَوَمَغفِرَةدثَدِيذعَذالثِةَرِخَالاوَفياناَطُحُنوُكَيثُمًمُعفَزافَتَرَاهُ

.(02)الحديد:(الْغُرُورُِعاَتَمإِلااَيئُّدلاُة!نا

-:الذايئالحفز-5

بالخلقللتخلقالذاتيةبجهودهالقيامعلىالمسترشدالمرشديحثبأنوذلك

مابأهميةالمسترشدبإقناعالمرشدنجحماومتي،السيئالخلقاجتنابأوالحسن

كليستخدميجعلهالذيالذاتيالحفزمننوعلديهسيصبحالمسترشدفإدطبهيقوم

للآخرينالنظردونالهدفلتحقيقوموإهبوقدراتإمكاناتمنيمللثما

علىولنأخذالسوء(.رفقةغالبا)وهمبهيقومماعلىمنهمالمعترضينخصوصا
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بخطأيقتنعالمسترشديحعلالمرشدنجحفإذا،بالآخرينالسخريةخلقمثالذلك

الخلقهذاسيتركفإنهالذايَىالحفزمننوعالمسترشدلدىوأصبح،الخلقهذا

بلالاَخرين،منالسخريةتعودواالذينرفقائهمنيجدهاقدالتيالضغوطوسيقاوم

الدنيافيعليهمالخلقهذامخاطروبيانرفقائهلاصلاحهوفيسعىالأمريتطورقت

ذلكومن،المسلمخلقفيالذاقِالحفزأثرالكريمالقر(نأوضحوقد.والآخرة

أنفقوعندماكثير،أوالشىءذلككانقليلشىءبأياللةسبيلفيالإنفاقخلق

ذاتقليلكان)والذيعقيلأبوالجليلالصحابيومنهميسيراشَيئاالمححابةبعض

،طعاممنصاعبنصففتصدقللصدقةذايَىحافزلديهكانذلكومعاليد(

ان؟رثعليهمالرداللةأنزلهذا،صدقعنغئاللةإن،فقالوا:المنافقونمنهفسخر

مِنَعينًَولاُمْلاَنوُزِمْلَيَنيِذئا!:تعالىاللهقالالموبة،سورةفيالقيامةيومإلىيتلى

ْمُهثمُهْللاَرِخَسمِنْهُمْفَيَسْخَرُونَْمُهَدْهُجإِلأيَجِدُونَلاَوَائذِينَتاَقَدغلايِفَنينمْؤُمنا

رَجل)جاءالآيةهذهتفسرِعندالقرطىقال.(79)التوبة:(مئيِلَأئباَذَعَمُهَلَو

عزاللةفأنزلهذا؟عناللةأغئما)المنافقون(:فقالواتمرهمنبنصفالأنصارمن

قال:مسعودأبنعنمسلموأخرج.الآية(جهدهمإلايجدونلا)والذينوجل

قال:صاع.بنصفعقيلأبوفتصدق:لاَهل-ظهورناعلى:روايةفينحامل،كنا

فعلوماهذا،صدقةعنلغئاللةإن:المنافقونفقالمنهأكثربشىءإنسانوجاء

ِتاَقَدئملايِفَنينِمْؤُمْلامِنَائمُالؤعِينََنوُزِمْلَيَنيِذئا!:فترلترياء:إلاالآخرهذا

0714)اَلقرطيء(الحبحابواسمه،عقيلأبايعني!ْمُهَدْهُجإِلأيَجِدُونَلاَوَائذِينَ

.(215هـ،تخ!8،ص

-:6-التمثيل

وتدعمتبرزبحيثالمسترشدينمنكبيرةلمجموعةعادةتستخدموسيلةوهو

الأهدافبينيجمعبحيثالعمللنصالصياغةفيلجهدوتحتاج.السيئةالأخلاق

دورفيالمسرحيةللأعمالالأوليالمهمةهىوهذهالشي!.الفنيوالعملالإرشادية

الأخلاقمنممكنعددأكبرلحصريسعىأنالمرلضدوعلىمراحلها.بكافةالتعليم

الاَخرينمعيتعاونثم،عملهمجالفيالموجودةالسيئةوالأخلاقالمتروكةالحسنة
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مسرحيبقالبصياغتهافي،الشرعيةوالعلومالعربيةاللغةمدرسيوخصوصا

المدرسة.مسرحفيالطلابينفذه

المظهد:-عرض-7

حسنةأخلاقعلىللحثخصيصامعدةأفلامفيهاتستخدمحديثةوسيلةوهو

سن)دونللصغاركرتونيةأفلامومنها.معينةسيئةأخلاقمنالتحذ-رأومحددة

وأمغامراتأومواقفشكلعلىأفلامكذلكومنها،الغرضلهذامعدة(العاشرة

حديثاظهرمافيهايدخلكماذكرها،السابقالأهدافنفستحققالحياةمنمشاهد

المشاهدتلكتعرضطريقهوعنالمضعددةالوسائطالمسمىيلَالاالحاسبطريقعن

حواسوجذبالتشويقعناصربتوفيرالوسيلةهذهوتتميز.المدمجةالأتراصبواسطة

.جيدةنتائجعلىوالحصولالطرقبأسرعأهدافهاتحقيقعلىيعينمماالمسترشد

فيالراغبالمرشدوعلى،الأخلاقيالإرشادوسائلمنعرضهتيسرماهذا

الدراسة.هذهمراجعومنهاالمتخصصةالكتبمراجعةالوساثلهذهمنالمزيد

القوصيات

-:التاليةالتوصياتلَقدصمالدراسةفيوردماعلىبناءالباحثيسر

يستحقهماالأخلاقيالإرشادإعطاءعلىالمرشدينعلىالمشرفةاجهاتحث-1

الطلابسلوكياتفيالكبيربدورهالمرشدينوتبصيروالاهتمامالعنايةمن

الاَخرين.معوتعاملهم

والإرشادالأخلاقيالإرشادبينالخلطلعدمالإرشادمجالفيالمختصيندعوة-2

الإرشادمجالاتلكلوموجهشاملوالثاني،الثانيمنجزءالأوللأنالديى،

استثناء.بلا

يرجىلما،والمعلمينالمرشدينبينالأخلاقيالإرشادوسائلنشرعلىالعمل-3

السلبية.السلوكعنوالابتعادالإيجابيةالسلوكياتدعمفيفاكلأثرمنلها

http://www.al-maktabeh.com



ودعوتهمالمرشدطريقعنوالأمهاتللأباءالأخلاقيالإرشادوسائلإيصال-4

.والبناتالبنينمعلاستعمالها

والمرشدينالمسؤولينويدعوالموضوعهذاأهميةالباحثيؤكدوختاما

الإرشادإيلاءإلىوالتعليمالتربيةقطاعاتكافةفيوالإناثالذكورمنوالمدرسين

والرقيوالحضارةالتقدمعضوانلأنهتامةورعايةاهتماممنيستحقهماالأخلاقي

:قالالذيالشاعرصدقوقد

ذهبواأخلاقهمذهبتهمُفإنبقيتطالأخلاقالأ!إظ

الإمامروىفقد،الخلقبحسنالناسخيرية)!ق(اللّهرسولربطوقد

فقال)!هن!(اللةرسولإلىأعرابيجاء:قالشريكبنأسامةعنمسندهفياحمد

.(9)خلقا()أحسنهم:قالخير؟الناسأي:اللَةرسوليا

ومسؤوليوالمعلمينللمرشدينفرصةالدراسةهذهتقدمأنالباحثويرجو

كبيرأثرمنلهلماواهتمامعنايةمنيستحقهماالأخلاقيالإرشادلإعطاءالتعليم

التيالسيئةالأخلاقمنوحمايتهمصحيحةأسسعلىالمتعلمينشخصيةبناءىِف

فيه.يعيشونالذينوللمجتمعلأنفسهمنفعهممنتقلل
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الهوامش

هذاتخريجفيالزينحمزةقال:،381ص،الثانيالجزءالمسند،أحد،،حنبل-1

.56ص،8932رقمحديث،التاسعالجزء،صحيحإسناده:الحديث

هذاتخريجفيشاكرأحمدقال:.403ص،الأولالجزءالمسند،أحمد،حنبهل،-2

aرثمحديث،الرابعالجزء،صحيحسنادهٍا:الحديث crATr.

تحز!جفيالزينحمزةقال:.381ص،الثانيالجزءعحيح،المسندأحمد،/حنبل-3

.56ص،8932رقمحديث،التاسعالجزء،صحيحإسناده:الحديثهذا

،30رقمبابالقر؟ن،تفسيركتاب،السادسالجزء،البخاريصحيح،البخاري-4

.20ص

.1302ص،الرابعالجزء،29رقمبابالبر،كتاب،مسلمصحيح،مسلمت5

.251عى،الأولالجزء،139رقمباب،المسافرينكتاب،مسلمصحيح،مسلم-6

.\Arص،السابعالمجلد،02رقمباب،الرقاقكتاب،البخاريصحيح،البخاري-7

،السادسالجزء،31رقمباباوالصيد،الذبحكتاب،البخاريصحيح،البخاري-8

.rr)ص

هذاتخريجفيالزينحمزةقال:.TVAعى،الرابعالجزءأحمد،الإماممسند-9

68Aالحديثرقمعشر،الرابعالجزءحسن،إسناده:الحديث r\،صVA\.
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جعلمراا

المكتبة،أستانبولأجزاء،ثمانية،البخاريصحيححماعيل،ٍابنمحمد،البخاري-1

.م1981،الإسلامية

الإصلامي،المكتب،بيروت،الخامسةالطبعةاجزاء،ستةالمسند،أحمد،،حنبل-2

شاهين،الصبورعبدتعريب،القرآنفيالأخلاقدستور،ةَللاعبدمحمددراز،-3

هـ.2041،الرسالةمؤسسة،بيروت،الرابعةالطبعة

للتوجيهالعامةالإدارة،المعارفبوزارةالعامالتعليممدارسفيالطلابيالمرشددليل-4

1،الأوليالطعةوالإرشاد، 41 V.هـ

c-،المنظورمنالنفسيةبالصحةوعلالهتهالأخلالهىالسلوكعلى،بنسليمانالدورعات

،بالرياضالاجتماعيةالعلومكلية،النفسعلمقسم،منشورةغيردمحوراهرسالة،الاسلامي

171الاملامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة i.هـ

لمعا،القاهرة،الثانيةالطبعة،النفسىوالارشادالتوجيه،السلامعبدحامد،زهرات-6

.م1980،الكتب

هـ.1394،الثانيةالطبعة،السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليمسياسة-7

المؤسسة،بيروت،الأوليالطبعة،بياجيهعندالمعرثنيالتطور،موريس،شربل-8

أهـ.604والنثمر،للدراساتالجامعية

غريب،دار،القاهرة،الأوليالطبعة،الإرشاديةالعملية،محروسمحمد،الشناوي-9

هـ.1416

النفسى،والعلاجللإرشادالاسلاميالتوجيهفيبحوث،محروسمحمد،الشناوي-01

هـ.4131،المصريةالأنجلومكتبة،القاهرة
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11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

21-

التوجيهلبرامجتقويميةدراسة،الصائغنورومحمد،الرحمنعبد،الطريري

السنويالكتابالعودية،العربيةبالمملكةالرياضمدينةىِفالطلابيوالإرشاد

هـ.0411والضفسية،التربويةللعلومالسعوديةالجمعية،الثاني

،الرياض،الأوليالطبعة،تيميةابنعندالخلقيةالنظرية،ةَللاعبدمحمدعفيفى،

1،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز 4 0 A.هـ

،القاهرة،الثامنةالطبعةجزأن،،الاسلامفيالأولادتربية،ناصحاللةعبد،علوان

هـ.5041والنشر،للطاعةالسلامدار

هـ.4041،المعرفةدار،بيروتأجزاء،أربعة،الدينعلومإحياءحامد،أحمد،الغزالي

تاريخ.بدون،الحديثةالكبدار،القاهرة،الثامنةالطبعة،المسلمخلقمحمد،،الغزالي

الطعة،التطبيق/البحث/النظرية:الأخلاقيالنموفيمحمد،رفقىمحمد،فتحى

هـ.3041،القلمدار،الكويت،الأولي

الطبعة،نجاتيعثمانمحمدترجة،النفسيالتحليلمعالمسيجمند،فىويد،

.م9861،الشروقدار،القاهرة،السادسة

مؤكسسة،بيروت،ر!ثعالحاديةالطبعة،والحياةالإيمان،يوسف،القرضاوي

هـ.1405،الرسالة

الأولى،الطبعةمجلد،وعشروناثنان،القرآنلأحكامالجامعمحمد،القرطى،

هـ.0741والنشر،للطباعةالفكردار،بيروت

دار،القاهرة،الثامنةالطبعةومقوعاته،الاسلامىالتصورخصائصسيد،قطب،

.-&?i.3،الشروق

،الشروقدار،القاهرة،الثانيةالطبعة،الإسلاميالتصورمقوماتسيد،،قطب

هـ.1407
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دار،القاهرة،عشرةالئانيةالطبعةأجزاء،ستة،القرآنظلالفيسيد،قطب،-22

هـ.الثروق،6041

،استانبولالباقى،عبدفؤادمحمدتحقيقأجزاء،خمسة،مسلمصحيح،مسلم-23

تاريخ.بدون،الإسلاميةالمكتبة

جزءاَ،عشرون،الزينوحمزةشاكرأحمدتحقيق،حنبلبناحمدللإمامالمسند،-24

تاريخ.بدونصادر،دار،بيروت

النجار،علىومحمدالقادر،عبدوحامدالزياتحسنأحمد،إبراهيم،مصطفى-25

،التراثوإحياءللمعجماتالعامةالإدارة،العربيةاللغةمجمع،الوسيطالمعجم

هـ.392i،الإسلاميةالمكنبة،أستانبول

الجامعية،الثقافةسسمةموً،الاسكندرية،الإسلامفيالأخلاق،يعقوبالمليجى،-26

551f.هـ

تاريخ.بدونصادر،دار،بيروتمجلداً،عشر!سة،العربلسانمنظور،ابن-27

الطبعةجزأن،وأ!سصصها،الإسلاميةالأخلاقحنبكة،حسنالرحمنعبدالميداقِ،-28

هـ.7041،القلمدار،دمشق،الثانية

المسلم،دار،الرياض،الأوليالطبعة،الدعوىالنفسعلمالعزيز،عبد،النغيمشى-29

هـ.1405

دارجدة،،الأوليالطبعة،النفسىوالإرشادالتوجيهمحمد،الحميدعبداثهي،اله-30

هـ.1406،الشروق

.ممصر،الخانجيمكتبة،القاهرة،الإسلاميةالأخلاقيةالتربيةمقداد،،يالجن-'1

هـ.1397
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إلفضلنما!لت!فا

والتغرببيفالتدبينالعلاقة
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مقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئةالحمد

بعد.أما،،،الدينيومإلىتبعهومن

مجالاتكافةفيوالتطورالنمودروب!نيالسعيعلىالدولفتحرص

الوصولتريدماتحقيقعلىتعينالىالمشاحةالسبلكللذلكوتسلك،الحياة

أتيحماسلكتالإسلاميلمالعاودول.وماديةبضريةإمكاناتمنلديها.مماإليه

تصللمولكنها،المعاصرةالحضارةسلموترتقيوتتطورلتنهضمسالكمنلها

منسواءًطريقها،فيوقفتالتيالعوائقمنالعديدبسببإليهتصبوماإلى

بينالمتعلمينغيرنسبةوارتفاع،الإسلامتعاليمتطبيقعدممثلمجتمعاتهاداخل

فيالمعلنةأعدائهاحروبمنخارجهامنأو؟الاقتصاديةالبنيةوضعف،السكان

.المجالاتكافة

نأوجدت،للتنميةنموذجاًتبنّينْاالإسلاميةالدولأرادتوعندما

وقد،الغربيةالبلدانتعيشهاالتيالنهضةخلالمنالمطروحهوالغربيالنموذج

الذيوالإعجابالدهشةاخرب،اثنيدرسالذيالسعودينن،الأساتذةأحدوصف

1"الكليقولحيثمبتعثاًطالبأكونهخلالمنبالغربييناتصالهبدايةفيعاشه

بلادفيالغربةمجتمعلنافبداعملهمعبحبويتفاعلبرضاوينضجبرغبةيعمل

القولفيوالصدقالمواعيدفيفالانضباطفعاليتهفينموذجياًحيويتهفيمثاليأالغرب

المجتمعلذلكظاهرةسماتكلهاالعمل!نيوالإخلاعررالتعاملفيوالأمانة

.(23هـ،)4"4)سفر،اافيهبارزةوعلامات

إلىأبنائهاابتعاثإلىالإسلاميالعالمبلدانمنكثيرسارعتوهكذا

البلدانلتلكتحققهلهوالمهمالسؤالولكن.والحضارةالعلمميدانثنيالبلدان

لهذاإيجابيةإجابةيعطيلااليومالبلدانتلكفيالمعايقالواقعتريد؟ماالإسلامية

أصعبتكونقدالسؤالهذاعنالإجابةأنوالواقعذلك؟أسبابفما،السؤال

غيبأوغابأنههوالأسبابأهمأنيبدوولكن،السابقالسؤالعنالإجابةمن
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الإسلاميالديندورالاسلاميلمالعافيالشنميةخططواضعىمنكثيرأذهانعن

.والطموحالتطلعمستوياتدونالنتائجكانتهناومن،المسلمحياةىِف

الدراسةمشكلة

نأعليهاولكن،مشروعحقوالتطورللتنميةدولةكلتطلعأنشكلا

منعدددرسوقد.صحيحةسليمةبطريقةللهدفالموصولالطريقاختيارتحسن

للتنميةمناسباًنموذجألتبنيمخاولاتمنالإسلاميالعالمبلدانبهمرتماالباحثين

القائمةالوطنيةتبنيثنيتركياتجربة(Haldun,1995)هالدونعرضفقدوالتطور،

الباحثأكدوقد،المشروعذلكينجحلمولكنالبلد،تطويرلمحاولةالتغرينبعلى

صحيحةأسسعلىتتطورأنلهايمكنحئ،الأسلمةتبنيهوتركيايناسبماأن

الخاميةالبلدانأن(Esposito,1998)اسبزيتوبينكمامجتمعها.خصائصتناسب

هويناسبهاماأنسبوأنتخجح،لنالتنميةفيالغربيالنموذجتبىأنتحاولالتي

والنماء.التطورعمليةفيمنْمكانةيستحقماوإعطاؤهالدينتبى

التنمية-فيالراغبالبلدوثقافةبدينالالتزامأنيرىمنهخاككانوإذا

دونالتغريبلتبىدعوةهوبل،عليهمردودالقولهذافإن،تقدمهعدمفيسبب

الثقافةاعتبار"إنقالعندماالباحثينأحدذلككدأكما،المجتمعلخصائصمراعاة

-:ًاعمكليهماأوأمرينمنواحدسوىيعنيلاالتنميةأمامعائقاًالأصيلة

وأالتغريبا"11مفهوآأبعادأحدإلاليستوالتقدموالتحديثالتنميةإن(أأ

المعاصر.الأوروبيالمجتمعصورةعلىالبشريةالمجتمعاتصياغة

مللهماختلافعلىجميعاًالبشرفيهايشتركواحدةعالميةثقافةهناكإن)ب(

متعددةالثقافاتإنحيث،العالميللواقعمخالفوهذا،وأجناسهمولغاتهم

الذيالدينمنمنتزعوالنظر،التفكيرفيأسلوبثقافةولكل،المللبتعدد

بعضمنبعضهايأخذولا،تمتزجولاالثقافاتتتداخللابحيثبه،تدين

بعضها،منيأخذولا،تمتزجولاالتفكيرفيأسلوبهاعلىعرضهبعدإلاشيئا

+!حم
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أخذتهاستجابفإنوالنظر،التفكيرفيأسلوبهاعلىعرضهبعدإلاشيئأبعض

.(431-313هـ،4411)عارف،"ا.نبذتهاسشعصىوإنوعدلته

العالمدولسلكتهاالىالوسائلمنوسيلةكانالغربيةللدولفالانبعاث

المنبعثولكنالتطور،منالمجتمعلتمكينوالمعرفةالعلمعلىللحصولالإسلامي

ليستتجربةغماريخوضفإنهالبلاد،لتلكالرحالويشدبلدهيتركعندما

هدممعولالنتاجيكونوقد،بلدهنهضةفييسهمعالماًنتاجهايكونفقد،بالسهلة

فيه،مابكل؟لغربيالأسلوبيتبئعندما،الذاتيةوخصائصهالمجتمعكيانفي

هيالى،وتعاليمهبالدينالالتزامواهمها،الغربييفتقدهاالىمجتمعهمزاياويتناسى

بعضذهبوقد.ويفسدهيضرهمامنتحميهالدنياالحياةهذهفيللمجتمعسياج

النظامفيالعلمانيةسلكتهاالىالسبلمنكانالخارجإلىالابتعاثأنإلىالباحثين

آخرباحثبينكما.(64،ت.دوالزيبق،)جريشةالإسلاميةالبلادفيالتعليي

بينتمييزبلاشىءكلفيفيقلدهاالغربيةالثقافةأسرفييقعمنالمبتعنَينمنأن

.(35هـ،1405)فهيم،ْالمأسورةالعقولأصحابوسماهم،غيرهمنالحسن

نقعأندونتقىتقدممنالغربلدىمماالاستفادةكيفيةفيالمشكلةتبدووهنا

فيها.وقعواالىوالمخاطرالمزالقفي

الإسلامية،البلدانفيالتنميةخططعنالمسؤولينوعيفيتكمنوالإجابة

الالتزاممسؤوليةعليهممسلمينكونهمخلالمنبتميزهمالمبتعثينتوعيةوكذلك

أرقىمنالآخرينلدىمالكلإتقانهممع،للآخرينونقلهالإسلامدينبتعاليم

.(ـه41!5،فهيمهـ؟9041)القعيد،الحديثةوتطوراتهالعلمتقنيات

حياتهفيالدارسعلىتمرالتئالخبراتأهممنالابمعاثخبرةتعتبر

بالبيئةيصدممنفمنهم،الخبرةهذهمعتفاعلهمثنيالأنرادويتفاوت،التعليمية

فينفسهويجد(الصغيرةالمدينةأو)القريةالصغيرةبيئتهمنينتقلعندماالجدلِدة

غيركانتالىالمسلماتحئ،الصغيرةبيئتهعنشيءكلفيمختلفةغربيةمدينة

أحدسمىوقدوالرد.والأخذللنقالقمحلأالجديدةالبيئةفييجدهاللنقا!ققابلة
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يعجزقدالدارسهذاومثل،(م1991)أحمد،المعرفةبصدمةالحالةهذهالباحثين

خارجالدراسةفكرةويتركبلدهإلىسريعاًفيعودالمشكلةهذهمواجهةعننفسياً

يحتفظالأول:قسميننقسمهمأنيمكنالمبتعثينمنآخرونوع،ظهرهوراءالبلاد

ذلكيكونأندونالغربيينلدىمماللاستفادةويسعىالمسلمةوشخصيتهبهويف

فيالمسلموالداعيةالطالبدوربينيجمعمنمنهمبل،دينهتعاليمحسابعلى

كلفيالغربيينتقليدأسرفييقعالذيالطالبفهوالثانيالقسمأما،دراستهبلد

الغربفيللعيشيبقىغالبأوهذا،الأصلي.ممجتمعهيصلهمالكلويتنكرشيء

فيغربيهومالكلداعيةأصبحلمجتمعهعادوإن،لمجتمعهيعودولاحياتهبقية

يعرفماأوالثقافيالتبادلمننوعاًالابتعاثويعتبر.مجتمعهحياةشؤونكافة

الثقافيالتبادلبأنها:الباحثينأحدويعرفها(acculturation)التثاقفبظاهرة

ببعضهامتعددةثقافاتأو،ثقافتينمنأنراديتصلعندمايحدثالذيالمشترك

2هـ،0411)القعيدثالبعض 7` l).أساليبدراسةالباحثينمنعددحاولوقد

بهايمرمراحلفذكرواإليها،ابتعثواالىالجديدةالمجتمعاتمعالمبتعثينتكيف

التالية:الأربعالمراحلومنها،المبتعث

المتفرتخ!.مرحلة-1

.الجديدةالحياةمعالتكيفمرحلة-2

.الحياةوقبولالتعودمرحلة-3

الوطن.إلم!الرجوعقبلمامرحلة-4

-تالشاليالرباعىالتقسيممثل،المبتعثينللطلابأنواعاًالباحثونذكركما

بعد.عنالمراقب(2.المتحمسالمشارك(1

المستوطن.(4يحملها.التيللقيمالمروج(3

التكيفمنمتتابعةهمراحلبأربعالمبتعثالطالبمرورالقعيدذكروقد

هح!ا:-
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.ممظاهروتتسمشهر،عنتزيدلاغالبأوهيالانبهار:-مرحلة-1

للخدماتوتونرماديتقدممنالمجتمعفيالطالبيراه.مماوالدهشةالاعجاب

اجتماعي.وادبمعاملةوحسن

منوهياشَدلهر،ستةعنتزيدلاغالباًوهيفية:-النظالصدمةصحلة-2

ملامحتحديدفيالأساسانالعاملانواللغةالثقافةاختلافويشكل،المراحلاصعب

اْشارتكماالمرحلةهذهفيلبلدهويعودبعثتهالمبتعثينبعضيقطعوقد،الثقافيةالصدمة

فيالسعوديةالثقافيةالملحقيةيخاالاجتماعيةالشؤونقسمبهاقامدراسةذلكإلى

المملكةإلىوعادوادراستهممبتعثاًطالبا80ًقطعحيث،الأمريكيةالمتحدةالولايات

.(م981"يونيوحئم9791مايو)منواحدعامخلال

منالأولىالسنةنهأيةقبلالطالببهايمر-:الجزئيالتكيفمرحلة-3

منالتكيفويغالجديدةالبيئةمعالفاعلالتعاملبدايةوهي.البعثةلبلدقدومه

الأصليةبثقافتهالطالبصلة.ممدىبضدةمرتبطةوهي،تدريجيةبصورةخلالها

وفيفيها.يعيشالىالاجتماعيةوظروفهشخصيتهونوعبعمرهومرتبطةفيهاورأيه

والرفضى.الراشدوالتكيفالاندماج:هيللتكيفأساليبثلاثةالمرحلةهذه

فياختارقدالطالبيكونمرحلةوهيالنلأئي:-التكيفمرحلة-4

هذهعنوينتجالبيثة،هذهمعفيهيعيشالذيالتكيفأسلوبالسابقةالمرحلة

بينهالتيالفروقعرفقدكانإذا،المبتعثشخصيةفيجديدةاْبعادالمرحلة

الملاهـحمنوغيرهماالمكطن؟هذاإلىجاءولماذا،أهدافههيوماالبلاد،أهلوبين

cam)410)القعيد،الغربةمجتمعفيخلالهامنسيعيشالىشخصيتهتحددالى

283-271).

ولهاسهلةليستالابتعاثبخبرةالمبتعثمرورإنالقولنستطيعهناومن

المبتعثين،والهَعقدراسةولهذا.البعثةمنعودتهبعدحئالمبتعثمعمستمرهَنتائج

فيقياديةمواقعيمثلونلكونهم.ممكان،الأهميةمنيعتبروأفكارآراءمنلديهموما

المجشمع.فيالهامةوالمؤسساتالجامعات
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بينالعلاقةعلىالتعرفمحاولةفيالحاليةالدراسةمشكلةتبدوهناومن

-:التاليينالسؤالينفيصياغتهاويمكن،والتغريبالتدين

مقارنةبالتغريبالمبتعثينالسعوديننالعلياالدراساتطلابتأثرمدىما

بزملائهممقارنةالدينيالتزامهممدىوماالبلاد؟داخلفيالدارسينبزملائهم

الداخل؟في

الدراسةأهمية

بقطاعيتعلقمهماًموضوعاًتدرسكونهامنالحاليةالدراسةأهميةتأتي

تلكإظهاروسنحاولوخارجها،المملكةداخلالدارسينالعلياالدراساتطلاب

-:وتطبيقىنظريجانبينفيالأهمية

وكيف،التغريبمفهومتجليةالحاليةالدراسةتحاولحيثما-:النظريةالأهمية-1

الموقفومامنه،الموقففيالباحثينوأقسام؟المسلمينمجتمعاتفيوجد

التغريب؟منللمسلمالصحيح

العلياالدراساتطلابموقفقياسمحاولةفيوتتمثل-:التطبيقيةالأهمية-2

ثم،لديهمالإسلاميالتدين.ممستوىعلاقتهومدى،التغريبمنالسعودينن

التغريب.خطرمنالمبتعثينحمايةعلىتساعدتوصياتتقدسم

الدراسةمصطلحات

وهماالحاليةبالدراسةالمتعلقةالمصطلحاتمنمصطلحينيلىفيمانسضعرض

والتغريب.التدين

درازأوردوقد.معيندينبتعليمالفردالتزامبهيقصد-:التدين-9

علىللدين(Kant)كانتتعريفومنها،للدينالغربيينالباحثينبعفررتعاريف

ماييروتعريف.إلهيةأوامرعلىقائمةكونهاحيثمنبواجباتناالشعورأنه:

(Mayer)الله،معسلوكنافيتوجهناأنيجبالتيوالوصاياالعقائدجملة:بأنه
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فيالدينتعريفاتومن.(31-29،ت.د)دراز،أنفسناحقوفي،الناسومع

السلوكىِفالخيروإلىالاعتقاد،فيالحقإلىيرشدإلهيعضو:ىليماالإسلام

هّللالاستسلام:بانهالإسلامتعريفويمكن.(29،ت.د)دراز،والمعاملات

الطاعاتلجميعالشاملةالعبارةلهذهالواسعبالمعئ،الشركمنوالخلوصبالطاعة

المعاصى.لجميعوالنافية

الصحيحالإيمانبعقيدةالمسلمالتزام-:بأنهالتدينتعريفيمكنناهناومن

خيزهوبالقدرالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثة)الإيمانالصحيح)الإيمان

نهىماإتيانعنوالانتهاءبهاللةأمرهما.مممارسةسلوكهعلىذلكوظهور(وشره

بأنه:إجرالْيأالتدينتعريفويمكن.(914-481هـ،1419)الصنيع،عنهاللة

الحاليةالدراسةفيالمستخدمالتدينمقياسفيالطالبعليهايحصلالتيالدرجة

ومنهيات(.وواجباتالإسلاموأركانالإيمانأركانهيأبعادأربعةمن)والمكون

التعريفاتمنالكثيرهناك-:(Wsterization)بيرُعتلا-2

عاداتإلىالتحول:بأنهللتغريبالأمريكيهرتجقاموستعريفومنهاللتغريب

The,1882,1373)الغربيةالحضارة American Heritage Dictionary)وتعريف

عوضاًالغربيةوالقيموالأفكارللتحديثالفردتقبل:بأنهالتغريب(Open)أوربن

يعرفكما.(Mjoli,1990,46)فيالأصلىمجتمعهوقيموأفكارالتقليديةعن

غرسومحاولة،الغربذهنيةعلىرالعربالمسلمينحمل:بأنهالتغريبالجندي

وتفكيرهمحياتهمفيمستغربينيشبواحئالمسلميننفوسفيالغربيةالتربيةمبادئ

ويفرق.(9،م.1986)الجندي،الإسلاميةالقيمموازيننفوسهمفيتخفوحئ

التغريبأنفيرى،الإسلامىالعالموفيالغربلدىالتغريبمفهومبينالصبيح

بينما،الطيالمجالفيالكبيروالتقدمالتعبيروحريةالعاليةالتقنيهَيعى:الغربيينعند

للثقافاتوتشويهالوطنيةللقيمتغير:يعنيالإسلامىالعالمفيالتغريبمفهوم

.(Alsabeeh,1993,52)المحلية

الغربية.المجتمعاتوعاداتأفكارتبني:بأنهالتغريبتعريفويمكننا
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مقياسفيالطالبعليهايحصلالتيالدرجةأنه:إجرائياًالتغريبوتعريف

العلمانيةهيأبعادخمسةمن)والمكونالحاليةإلدراسةفيالمستخدمالتغريب

.(الاجتماعيةوالنسبيةالنفعيوالمذهبالأسرةوحجمالأقاربمعالعلاقةوضعف

الدراسةأهداف

-:الخاليةالأهدافلشحقيقالسعيإلىاطاليةالدراسةتهدف

الدراساتطلابكلتعينةلدىوالتغريبالتدينبينالعلاقاتعلىالتعرف-1

المبتعثين.وغيرالسعوديننالعليا

انخفاضأوبارتفاخالبلادداخلالدراسةأوالابتعاثعلاقةعلىالتعرف-2

.الطلابلدىالتدينمستوى

r-للتغريب.المبتعثينوغيرالمبتعثينالطلابتبنيمدىعلىالتعرف

على(الدراسيةوالمرحلةوالتخصص)العمرالمتغيراتبعضاثرعلىالتعرف-4

الدراسة.عينةلدىوالتغريبالتدينبينالعلاقة

السابقةوالدراساتالنظريالإطار

السنينفيلهتعرضتوماوالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتواقععنالحديثإن

منعددتناولهوقد،يطولحياتهاشؤونمنكثيرفيتغريبيةهجمةمنالأخيرة

هـ؟9041،مرسىهـ؟5041)الندوي،المسلمينغيرءليحئالمسلمينالباحثين

بمEsposito,1988؟Haldun,1995؟م1986،الجنديهـ؟14!9،القحطاني

993،,Alsabeeh).فيللتغريبتاريخيةبدايةتحديد.ممكانالصعوبةمنولكن

التغريب،لبدايةالزمنيالتحديدصعوبةالباحثينأحديؤكدحيث،الإسلاميلمالعا

الإسلامي،بعالمناحالقالذيالتغريبهذاالأن1بقوله،المسلمينبلادغطىالذي

البلاداحماءنعددلأنحاجةودون،مبالغةدون..بهلهارقعتهعلىامتددَهل

علىفالتعليممؤسساتها،منكثيراًاقتحمقدأنهكما.منه،تعانيالتيالإسلامية
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كتاباتومعظمبه،مشبعةوالثقافةالإعلاموأجهزةمنه،يعانيمستوياتهجميع

خطورته،تعيلاالسياسيةوبعفقياداتنا.ممفاهيمه،تغم..حبائلهفيوقعواالذين

روية.ولاتبصربلافيهتندفعالعلميةقياداتنابعضىوحئ

نقولكلبعينهازمنيةفترةتحديديمكنلا-القولسبقوكما-هناومن

مجتمعاتنابهابتليتالذيالغربيالاستعماروأنخاصةفيها،بدأالتغريبإن

بأنالقول"طكنكانوإنلها،اسخعمارهبداياتتفاوتتمعظمها،في،الإسلامية

بدايتهففيلها،بالنسبةالحرجةالفترةهوكان-عامةبصفة-عشرالتاسعالقرن

البحرمياهلتعبرالفرنسيةالحملةاندفعتبعامينالبدايةتلكقبلقلأو..تمامأ

لمالعاعلىالجديدةالصليبيةالحملةومفتتحة،الإسلاميةمصرأرضمدنسةالمتوسط

.(rr-r\هـ،9،41)مرسي،"م1798سنةفيالإسلامي

اتصالمنالأخيرةعامالمائتيخلالالتغريبرصدآخرباحثحاولوقد

بعمليةالعربمر،المنصرمةعامالمائتيهاتينخلال"إنهفيقولبالغربالعرب

أيضاًتسميتهيمكنماهياغترابأواستلابعمليةأو،أنفسهممن)انسلاخ(

وصفهالسهلمنليستطورأوعمليةوهي،(Westenization))تغريب(بعملية

منمستوىأعلىعلىتطوراًكانشكبلاولكنهشرأ،أوخيراكانبأنه

ترنمنتقربلمدة،الأساسفيوالغربالعرببينالاتصالظللقد..)الدرامية(

الخمسينفي،الأساسيالتغيرمصدرأصبحثموأوروبا،العرباتصالأ"بين،ونصف

عمليةفإنثمومنأوروبا،منبدلاًالأمريكيةالمتحدةالولاياتهو،الأخيرةسنة

والفارق)أمركة(،عمليةإلىالأساسفيوربة(1)عمليةمنتحولتقد)التغريب(

نفسهالاسمإطلاقفيبالطبعمستمرونإنناجداً.كبيرفارقالاثنينبين

منفترةمروربعدجداً،الممكنمنولكن،الفترتينفيحدثماعلى)التغريب(

الضخامةمنهيالتغريبمنالنوعينهذينبينالفوارقأننكتشفأن،الزمن

فيالتغير.ممعدلفقطتتعلقلاالفوارقهذهإن.مختلفيناحميناستخدامتبرربحيث

راثَالابثمومن،إليهالدافعةوالبواعثوالآمالالتغيير،بآلياتأحياناًبل،الحالين

-'rr)،م9991،نيمأ)".هلكاذهلالنهائية r).
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مواقفاتخذتالحديثالعصرفيعديدةتياراتالاسلاميلمالعاعالقوقد

-:هيرئيسةتياراتثلاثةلىٍانقسمهاأنيمكن،الغربمنمتباينة

-:التغريبتيار-1

وقد،والرقىالتطورالمسلمونأرادإذاالغربلدىماكلتبنيإلىويدعو

الدولأوائلمندولتينمنمثالينونذكر،الإسلاميةالأقطارمنالعديدفيظهر

-م1875)ألبكوكضياءكانتركياففيومصر.تركياهماالمجالهذافي

ماضيهاعنوالتخليالغربيةللحضارةتركياإلىتبنيدعامنأوائلمن(م1942

كانالوسطىالقرونرواسبحنأنفسهمالغربيونحرر"لماقالحيثما،الاسلامي

وقدلها،عبيداًيزالونلاروسيافيالأرثوذكسيةللكنيسةالخاضعونالمسيحيون

سيطرهَمنالروسيالشعبلتحريركفاحهفيشديدةصعوباتالعظيمبطرسعاق

هيماالانسانيعرفولكي،الغربيةالحضارةإلىوتقديمه،البيزنطيةالحضارة

الغرببطابعوطبعهاالبلادلتغريبتستخدمأنيجبالتيوالأساليبالوسائل

نأالحينذلكإلىيعتقدونالناسوكان،بطرسإصلاحاتتاريخيدرسأنيكفي

،زائدةبسرعةيتقدمونبدءواالثورةبعدولكنهمللتقدميصلحونلاالروسيين

نألإثباتتكفيالتاريخيةالحقيقةوهذه،النهضةميدانفيبعيداًشوطاًويقطعون

.(41-37،!5041،الندوي:)ثني".للتقدمالوحيدالطريقهيالغربيةالحضارة

أشهرهممنلعل،الأتراكالقادةمنالعديدألبكوكضياءأفكارعلىساروقد

إلىتركياوحولم1924عامالعثمانيةالخلافةألغىالذيأتاتورككصالمصطفى

واستبدلها،الإسلاميةبالشريعةوالحكمالشرعيةالمحاكموألغىعلمانيةدولة

الألماني،التجاريوالقانونالإيطاليالجنائيوالقانونالسويسريالمدنيبالقانون

ومنع،الدينيالتعليمومنع،الأوروبيالمدنيالقانونمنالشخصيةالأحوالوأدخل

وأبدلهاالتركيةالعربيةالحروفوألغى،التعليمفيوالاخضلاطالسفوروتررالحجاب

.(55هـ،41!5،)الندوياللالينيةبالحروف

احتلتالتيالفرنسيةالاستعماريةالحملةمنذالتغريبحملةبدأتمصروفي

وهو-كرومراللوردوصفوقد.(14،م19A'1)الجندي،أم798عاممصر
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المصريا"إن:يلى.مماالتغريبفيالواقعالمصريالفرد-مصرتغريبفيرائدأكبر

فينفسهيجدإنه،والحريةالفكروحركةالتنوير،فيالمتحررالأوروبييسبقالمتحرر

حاضرهولا،يضبطهماضيهفلا،لسفينتهرباناًولاسكاناًفيهيجدلاهائجبحر

الدينأنيعتقدونمواطنيهمنالجمهوريشاهدأنه،الخلقيةالحواجزعليهيفرض

فيهيثيرذلكإنبالنفاذ،الجدارةكلجديرةيراهاالتي)الاصلاحات(يعارض

فيدوسه،النتيجةهذهمثلإلىيؤديالذيللدينالشديدةوالكراهية،السخط

،عابرةنظرةعليهيلقىلافإنه،آبائهدينرفضإذاإنه...بالعراءوينبذه،بقدمه

الغربيةأحضانفييترامىإنهبرجلهويركلهيرفضهبل،فحسبيرفضهلانهٍا

ركبفيساروقد.(99هـ،14!5،الندوي)في:".حقيقةكلعنمتعاميأ

كتابيهأصدرالذيأمينقاسمأشهرهممنالمصريننالكئابمنعددالتغريب

خلعإلىالأولفيودعا.م19!!عام(الجديدةو)المرأةم1899عام(المرأة)تحرير

الزوجاتتعددوحارب،العامةبالشؤونواشتغالها،المرأةوسفورالحجاب

لدىْماوتركالغربيةبالأساليبالأخذإلىدعاالثانيالكتابوفي.والطلاق

هوا"هذا:يقولحيثعنه،التخلىيجبماضيأيعتبرهاإسلاميةتربيةمنالمصريين

نأعلىأولادنانربيأنناإلادواءلهوليسعلاجهإلىنبادرأنيلزمالذيالداء

ذلكأتىإذاو؟ثارها،وفروعها،أصولهاعلىاوفَميوالغربيةالمدنيةشؤونيتعرفوا

سطوعساطعةأعينناأمامالحقيقةانجلت-بعيداًيكونلاأنونرجو-الحين

فيماإصلاحيتمأنالمستحيلمنأنهوتيقنا،الغربيالتمدنقيمةوعرفنا،الشمس

041ء،الندوي:)في."االحديثةالعصريةالعلومعلىمؤسساًيكنلمإذاأحوالنا،

إلىكتاباتهفيدعاالذيحسينطهالطريقهذاعلىساروقد.(101-001هـ،

منسواءالشرقأهلعليهماوترك،الغربيونعليهماعلىالمصريونيسيرأن

الأوليعصورهمنذالمصريالعقل"إن:يقولحيث،المسلمينغيرأوالمسلمين

علىالمنافعتبادلوإنالمتوسطالأبيضبالبحريتأثرفإنمابشىءتأثرإنعقل

الذيالسخفمنإن...المتوسطالأبيضالبحرشعوبمعيتبادلهافإنمااختلافها

شرقيةعقليةالمصريةالعقليةواعتبارالشرقمنجزءاًمصراعتبارسخفبعدهليس

+*!حم
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لهملنكونطريقهمونسلكالأوروبيينسيرةنسيرأن...والصينالهندكعقلية

يحبوماومرها،حلوهاوشرها،خيرهااحضارة،دنيشركاءلهمولنكونأنداداً،

.(071هـ،5041،الندوي:)في."يعابومايحمدوما،يكرهومامنها

-:للغربالرافضالتيمار-2

يتعلمعندماوأنهم،للمسلمينالكيدهوالغربلدىماأنيرىالتياروهذا

فيالباحثينأحديقول،الأصليمجتمعهفيهدممعولليكونيعدونهعندهمالمسلم

العالمدولمنبأخذهمالمبعوثينأولئكاستغلالفينجحواوقد11:الشأنهذا

مصانعفيمكرراًالنهايةفيليعيدونهصالحأبشرياًخاماً-التعبيرصحأن-الثالث

بهروهأنبعدوسلوكهوعقيدتهفكرهفيغريبةموادثناياهىِفيحملالشبهات

الضعفأسباببسردبلادهفيماوتحقير،المادةوبريقالمدنيالتقدمبوسائل

علىلعنةالمبتع!ذلكمنويجعلهبهماللحاقسبيلثنيالعقباتوافتعالوالتأخر

يقدمهاتهمهممعلوماتمنوطنهعنلديهمايأخذواأنبعد،ودينهوأهلهوطنه

شهادةمقابلهاالنهايةفيليعطوهبهايطالبالتيوالأبحاثالتقاريرطريقعنجاهزة

مؤونةالمبشرالغربييكفىوطنيأعضواًفيهرأواوقدبلادهلتخريبأهلبأنه

.11لهيكونوما،بنفسهإليهالوصولالمبشريستطيعلامكانفيالتغريب

نبذإلىدعواالنفسعلمفيالباحثينبعضأنكما.(45هـ،1409)القحطاني،

نصوعىرأسهعلىتراثمنالمسلمينلدىماعلىٍوالاعتماد،الغربيالنفسعلم

بهيضرشَيثأولا،عليهودلتإلاالإنسانيصلحشيئاتتركلمالتي،والسنةالكتاب

t)خليل،منهوحذرتإلا 9 AYم9841،الشرقاوي؟م).

-:الوسطتيار-3

منالأخذيجبلذاوشر،خيرفيهالغربلدىماأنالتيارهذامؤيدويرى

لديهمالموجودالشروترك،الإدارةفيالحديثةوالأساليبالتقىالتقدممثلالخير

علىالذيالمقياسويجعلهبدينهالمسلميبتزوأن،السلوكأوالأفكارفيسواءً

طريقفيالسائرينمعظمنجدالنفسيةالدراساتففىيرفف.أويأخذأساسه
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مالكيقولالتيار،هذايتبنون،صحيحةبطريقةالنفسلعلمالإسلاميالتأصيل

والتجريي)العلمى(النفسلعلميعترفالذيالصحيحالوسطالاتجاه11:بدري

علىحئالغربيةالفلسفيةالخلفيةتأثيرينسىلاولكنه،العظيمةوفوائدهبأهميته

هذامنتنبثقالتيالحضاريةالنظرياتفيذلكأثرينسىولا،العليالجانب

مخبريةتجاربكلهالحديثالنفسعلمأنالتيارهذايؤكدكمااشجريى.االصرح

بيئتهمعالمتوافقالفاضلللإنسانوتصوراتهالمعتمدةنظرياتهمنفكثير.وميدانية

يقرهأمروهذا.الدراساتهذهفيهاازدهرتالتيالغربيةالحضارةتأثيرمنهي

بعفهذهأنشكولا.أنفسهمالغربيالنضوعلماءمفكريمنكثيرالآن

ليميزواالتاصيلِالمسلمينالعلماءعلىوجبلذلك.للإسلاممنافيةالغربيةالمفاهيم

هذافيازدهاراَالإنسانيةالعلوملأكقرالواسعالركامهذالاالطيبمنالخبيث

لأنها،مفيدةدرةأيةعنيعميهمأنالاسلاميلانتمائهميسمحواوإلاالعصر،

هذاويتكرر.(1108هـ،1416)بدري،."دينيةلاوأفكاربنظرياتغلفت

)نجاتي،النفسلعلمالإسلاميليصأَملابالمهتمينالباحثينمنعددلدىالموقف

(&Lحطبهـ؟أبو1411،هـ؟مرسى1409 412 c1993؟,Alsabeeh).

وأن،الغربيينلدممطمامعللتعاملالأنسبهوالتيارهذاأنيرىوالباحث

لنوشرقيينغربيينمنالآخرينالباحثينأنيعلمواأنالمسلمينالباحثينعلى

يجتهدواأنالمسلمينعلىبلذهب،منطبقعلىإليهتوصلوامالهميقدموا

منمجالكلفيوالأساليبالطرقأرقىإلىللتوصلوأفكارهمعقولهمويوظفوا

المناظرينالباحثينمعالتنافسميدانويدخلوا،والاجتماعيةالطيعيةالعلوممجالات

تجديدفيالسبققصبإحرازنحوسعياًالأخرىالمجتمعاتفيتخصصاتهمفيلهم

مجتمعاتهم.فيأوالتخصصمجالفيالقائمةللصنَمكلاتالحلولوطرحالعلم

فهمهايجبالىالعامةالمسلماتمنالعديدهناكالإسلامىالتأصيلوفي

هوالبشريةأصلوأنالتوحيد،أهمهاومن،المسلمينالباحثينقبلمنبهاوالوعي

والانفعاليةوالروحيةوالعقليةالجسميةالانسانومكونات،(الِم!ا)آدم

،وحدهاللةعبادةهيالدنياالحياةهذهفيالإنسانوجودغايةوأن،والاجتماعية
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للمعرفةوحدةهناكوأن،ةَللاأرادماوفقالأرضعمارةهيالإنسانوظيفةوأن

الحياةمنمكونةالحياةنًاو،(والعقل)الكونوالشهادة)الوحى(الغيبمصدرها

علىاجتماعيةوسننكونيةسننهناكوأن،الباقيةالأخرويةوالحياةالفانيةالدنيا

.(53-45هـ،1425)الصنيع،حياتهفيمنهاوالاستفادةعليهاالتعرفالمسلم

الحياةفيجعلاللةأنتعىوالى،التدافعسنةالاجتماعيةالسننفييدخلومما

ذكروقد.المسلمينغيرلدىوماالمسلمينلدىمابينوجذبأوشدأتدافعاًالدنيا

بىمنجماعةإلىوالهدىالحقومعهاللةبعفالذيطالوتقصةفيالسنةهذهاللَة

ليعلووذلك،الطغاةوجنوفىهجالوتوهموالضلالالكفرأهلليقاتلواإسرائيل

دَاوُدَُلتَقَوِهَللاِنْذِاهِبمُهوُمَزَهَف!تعالىاللّهقالوأهلهالباطلويزهقوأهلهالحق

ببَعْضِْمُهَغغَبانسَاللْهُعْفَدوَلَوْلاَءاَشَيمفاوَعَئمَهُوَائحِكْمَةََكنُمْلاُهْللاوَآتاهَُتوُلاَج

قَطبسيدقال.(2َه1:)البقرة(الْعًالَمينَعَلَىفَفنليوُذاللهَنِكَلَوالأَرْضُِتَدَسَفئ

الناساللّهدفعلولاوتتعفنتأسنكَلهاالحياةكانتالقد1:ةيَالاهذهمعئحول

مصالحهمتتعارضأنعليهااللَةفطرهمالتيالناسطبيعةأنولولا.ببعضبعضهم

وت!دافع،وتتغالبتتزاحمكلهاالطاقاتلتنطق،القريبةالظاهريةواتجاهاتهم

وتظلمذخورة،مكوناتمنفيهاماوتستجيش،والخمولالكسلفتنففعضها

..الدفينةوأسرارهاقواهامستخدمةالأرضلذخائرمستنبطةعاملهَ،لِقظةأبداً

المهتديةالخيرالجماعةبقياميكون..والنماءوالخيرالصلاحيكونالنهايةوفي

انهاوتعرفواضحأ.إليهطريقهاوتعرفلها.اللّهبينهالذيالحقتعرف.المتجردة

.الأرضعلىالحقوإقرارالباطلبدفعمكلفة

نأوإلا،النبيلالدوربهذاتنهضأنإلااللّهعذابمنلهانجاةلاأنوتعرف

اعرهاللّهيمضىوهنا..لرضاهوابتغاءدثةطاعةالأرضفيتحتملماسبيلهفيتحتمل

الصراعحصيلةويجعلالعليا،هيوالصلاحوالخيرالحقكلمةويجعل،قدرهوينفذ

r.6،)قطب."البانيةالخيرةالقوةيدفيوالتدافعوالتنافس o-164 cal t).

لتعاليممطبقاَيكونأنعليهيجبالمسلمالعلمطالبأنهذامنونخلص

ينافسوأن،دينهمعلِتعارضلاللعلممصدركلمنيستفيدبهمعتزاًدينه
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تابعمنويتحولمنه،يستفادرائداًيكونبحيثتخصصهمجاذفيهمممنالآخرين

.متبوعإلى

السابقةالدراسات

وعلالهَتهالتغريبتناولتالىوالعربيةالأجنبيةالدراساتمنقليلعددهناك

وعلاقتهالتغريبتناولتدراساتخمسعلىالباحثحصلوقد.المتغيراتببعض

-:يلىفيمانعرضها،المتغيراتببعض

الأردنيينمنالدكضوراهحملةعلىدراستههـ(1401)ناصرأجرى-

عليهمالغربيةالثقافةاثرليرى،والأمريكيةالأوروبيةالبلدانمنالأردنلىٍاالعائدين

من46)مختلفةتخصصاتمنفردأ191منالدراسةعينةوتكون.عودتهمبعد

الدراسةوأداة.(اجتماعيةعلومتخصصاتمن14ءو،طبيعيةعلومتخصصات

عينال!علىاليونسكولمنظمةسابقهَدراساتفياستخدامهاسبقاستبانةعنعبارة

الاستبانهَبترجمةالباحثقامحيثالهند(،إيران)مصر،مختلفةدولخريجيمن

والثباتالصدقواستخراج،الأردنيةالبيئةلتناسبالتعديلاتبعضعليهاوأجرى

خياراتأحد"وكانتساؤلاتستهَمنمكونةالاستبانةوأصبحت.اللازمين

السادسالتساؤلخياراتأحدكذلك.ممبادئهم،متمسكينعبارةالثانيالتساؤل

دني(.مضمونالعبارتينكلاوفي،للمرأةالمعطاةالحقوقوتبىنقلعبارة

الدراسةعينةوتفكيرمواقففيتغيرحدوثالدراسةنتائجأهممنوكان

هذاكانوقد،الأردنيغادروالمالذينبزملائهمقياسأالغربيينلدىلمامقارب

وهذه.ابتعاثهمأثناءفيهدرسواالذيالبلدبثقافةتأثرواقدأنهمإلىًادًلاعالتغير

الذيالمبتعثينو(راءأفكارتغيرعلىالغربيةالثقافةوأئرقوةتؤكدالخشمجة

فيها.يدرسون

136علىأفريقياجنوبفيراسة!كلولياجرى-

وظائففيالعاملينمن(الإناثمن21والذكورمن115)وموظفةموظف

,ry)عمرهممتوسطركانإدارةأوكتابية AA.)بينالعلاقةدرسحيثسنة
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جرانتمقياسالتغريبلقياسواستخدم.التغريبودرجةالعملفيانغماسهم

الانغماسولقياس.عبارةعشرةسبعمنالمكونوالريفالتحضرمقياسالمسى

طريقةعلىوخياراتها،عباراتستمنالمكونوكجنرلوداهلمقياسالعملفي

التغريببينإحصائيأودالسالبارتباطوجودهىنتيجةأهموكانتليكرت.

مناقشتهفيالباحثوبين.دراستهفيالباحثيتوقعهلموهو،العملفيوالانغماس

يفقدوالذي)التغريب(،التحضرعمليةمنالناتجالاغترابتعكسالنتيجةهذهأن

لهتحققوكانتالرلِف،فيكانعندمابهامتمسكاكاناليوالقيمالمعاييرالفرد

الايجابيالأثرالدراسةنتائجمنوتبين.الحياةفيمشكلاتهفعوتتعاملاحتياجاته

الأفراد.حياةعلىللمَغريبالسبىوالأثر،الاجتماعيةوالمعاييرللقيم

الجامعيينالطلابمواقفحولبدراسة(Alsabeeh,1993)الصبيحقام-

عينةوتكوشا.والتغريبوالأسلمةالتحديثمنالرياضمدينةفيالسعودينن

منسعودالملكجامعةطلابمن328منهمجامعياَطالبا407ًمنالدراسة

محمدالامامجامعةمنجامعياًطالبأ79و،طبيعيةوعلوماجتماعيةعلومتخصصات

عمرمتوسطوكان،اجتماعيةوعلومشرعيةتخصصاتمنالاسلاميةسعودبن

(Gou)6ل!كوفمقياسالتحديثلقياسالباحثواستخدمسنة.2402العينة

والرعبةالتقليديةهىجوانبثلاثةويقيسعباراتستمنمكونوهوللتحديث

41منمكونللتغريبمقياسببناءالباحثقامالتغريبولقياسوالحداثةالتغييرفي

وضعفالعلمانيةهيأبعادعسةالمقياسويقيس،خياراتأربعةعبارةلكلعبارة

الاجتماعية.والضسبية)النفعية(العملىوالمذهبالأسرةوحجمالأقاربمعالعلاقة

.جيدةوثباتصدق.ممعاملاتالمقياسوخرج

دالةسالبةعلاقةوجودالباحثبهاخرجالىالنتائجأهممنوكان

كما.الدراسةعينةلدىوالتغريب)التدين(الأسلمةدرجاتمتوسطبينإحصائياً

مقياسفيالدرجاتأقلعلىحصلواالاجتماعيةالعلومتخصصإتطلابأنوجد

تخصصاتفيزملائهمعكسعل،التغريبمقياسفيالدرجاتوأعلى،التدين

الشرعية.العلومتخصصاتفيوكذلكالطيعيةالعلوم
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,Fan,1995)وزملاؤهفانأجرى- Hong, Ng, Lee, Lui & Choy)

فيالصينيينوالطالباتللطلابالجنسيالسلوكعلىالغربيةالتأثيراتعلىدراسة

الاتصالخبرةأنالباحثونيرىحيث.وشنغهايكونجهونجمدينىجامعات

وتكونت.التغريبوتعكسالغربىِالمجتمععاداتمنالجنسينبينالمفتوحالجنسى

هونجمدينةطلابوعينة،وطالبةطالب481عنشنغهايمديخةطلابعيخة

4منكونج IAAوحالتهمالمستجدينمنالعينتينأفرادوجميع.وطالبةطالب

عينةعلىوطبقسنة.21-18بينمااعمارهمومدى،العزابمنالاجتماعية

استبيانطبقكونجهونجمدينةعينةوفيسؤالاً،77منمكوناستبيانشنغهاي

تعبئةوًامتعددمناختياراماالاستبيانينىِفوالإجاباتسؤالاً،)9منمكون

الجنسى.والسلوكالدينأهمهامنعديدةمتغيراتالاستبيانويقيس.فراغ

بفرقأقلكانواالمسيحيينالطلابأنالباحثونبهاخرجالىالنتائجوأهم

الجنسى.الاتصالنجبرةفيالوقوعفيلدينالمنتمينغيرزملائهممنإحصائيادال

الشائن.السلوكذلكفيالوقوعمنللحمايةللدينالإيجابيالأثرعلىيدلمما

Azaiza,1997)وبالىعزيزةأجرى- & Palti)الأمهاتعلىدراسة

إرضاعهنفترةقصرأوطولعلىالمؤثرةوالعواملإسرائيلفيالقروياتالمسلمات

فالفيقىيأربعمنمسلمةام429العينةوتكونت.الولادةبعدلأطفالهن

-435بينأعمارهنمدى،المحتلةبفلسطينالخليل yقصرأنالباحثانواعتر.سنة

وكانت،الرضاعةفترةالتابعالمتغيروكان.التغريبعلاماتمنالرضاعةفترة

التحكمٍوضعفوالوطنيةوالتقليديةالتديندرجةأهمهاعديدةالمستقلةالمضغيرات

إحصائيادالسبىارتباطوجودالنتائجأهموكانت.ضاعةاونزائدتا!هحأيهـار

الدراسة.عينةلدى(الرضاعةفترة)قصروالتغريبالتدينمستوىبين

-:يليماال!بقةللدراساتاستعراضنامنونستخلص

.ممظاهرهالتغريبوبينالشرقيللبلدوالقيمالمبادئبينسالبارتباطوجود-

فيذلكوضحبهما،وسلوكعاداتأوآراءأوأفكارأكانتسواءًالمختلفة

السابقة.الدراساتنتائج
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دراساتنتائجفيكما،والتغريبالتدينبينإحصائياًدالسالبارتباطوجود

.م9971وبالىوعزيزةم9951وزملائهوفانم9191"الصبيح

وعلى،والتغريبالطيعيةأوالشرعيةالتخصصاتبينسالبارتباطوجود

الصبيحدراسةنتائجفيكما.والتغريبالاجتماعيةالتخصصاتفيالعكس

.م1993

السابقة،الدراساتكلفينردمائةعنيقللمالدراسةعيناتاًنرادعددأن

.م9951وزملائهفانفىراسةفيألفمنلأكثروصلبل

)فانالانتماءعلىالتدينمتغيرلقياساقتصارهاالدراساتبعضعلىيؤخذ

.(م9971وبالتي)عزيزةواحدةعبارةأو(م9951وزملائه

الفردممارسةعلىالتغريبمتغيرلقياسالهَتصارهاالدراساتبعضعلىيؤخذ

.(م9971وبالتيعزيزة،9951وزملالًه)فانواحدلسلوك

والتغريبالتدينبينعكسيةعلاقةوجودالباحثيتوقعسبقماعلىوبناءً

الحالية.الدراسةعينةى

الدراسةفروض

صياغةيمكنالسابقةالدراساتونتائجالنظريالإطارفيوردماعلىبناء

-:الحاليةللدراسةالتاليةالفروض

التديندرجاتمتوسطبينإحصائياًدالةسالبةعلاقةتوجد-:الأولالفرض-1

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالدراسةعينىأفىادلدىوالتغريب

والتغريبالتديندرجاتبينإحصائياًدالةسالبةعلاقةتوجد-:ئي!لاالفركه-2

الحالية.الدرأسة.ممقياسييقاسانكماالمبتعثينغيرالطلابعينةلدى

التديندرجاتبينإحصائيةدلالةذاتعلالهَةتوجدلا-الظلث:الفرض-3

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالمبتعثينالطلابعينةلدىوالتغريب
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درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-:الرابعالفرض

طلابمجموعةدرجاتومتوسطالطبيعيةالعلومتخصصاتطلابمجموعة

الأولي.المجموعةلصالحالتدينمقياسعلىالاجتماعيةالعلومتخصصات

درجاتمتوسطبينإحصاثيةدلالةذاتنروقتوجدا!نمس:-الفرض

طلاب!وعةفىرجاتومتوسطالطبيعيةالعلومتخصصاتطلابمجموعة

الثانية.المجموعةلصالحالتغريبمقياسعلىالاجتماعيةالعلومتخصصات

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجدا!دس:-الفرض

الطلاب!كموعةدرجكاتومتوسطفاكضر(سنة30)سناًالأكبرالطلابمجموعة

الأولي.المجموعةلصالحالتدينمقياسعلىسنة(3.من)أقلسناًالأصغر

مجصوعةدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-:السابعالفرض

الأصغرالطلابمجموعةدرجاتومتوسطفا!ثر(سنة30)سناًالأكبرالطلاب

الثانية.المجموعةلصالحالتغريبمقياسعلىسنة(30من)أقلسنأ

الدراسيةالمرحلةبينإحصائيةدلالةذاتعلاقةتوجدلااقمن:-الفرض

الحالية.الدراسةمقياسىعلىالدراسةعينةدرجاتومتوسطدكنوراه()ماجستير/

الدراسةإجراءات

ضوءفيالوصفىالمنفجمنالارتباطيةالطريقةاستخدمت-:الدراسةمنهج-1

متغيرين.بينالعلاقةدراسةعلىالقائمالحاليةالدراسةمنالهدف

-:التاليةالإحصائيةالأساليباستخدامتم-:الإحصائيةالأساليب-2

الثنائي.بيرسونارتباطمعامل-

.".testث11اختبار-

.المعياريوالانحرافالمتوسط-

.الاتجاهألثنائىالتباينتحليل-
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-فروضصحةلاختبارالأنسبلأنهاالأساليبهذهاختباروجرى

الحالية.الدراسة

الذكور،السعوديننالعلياالدراساتطلبةمنالعينةتكونت-:الدراسةعينة-3

مبتعثىمنالعظمىالغالبيةيمثلونأنهمهوالعلياالدراساتطلبةاختياروسبب

خططوقدالحاضر.الوقتفيالسعوديةالحكوميةوالمؤسساتالجامعات

غيرمنالآخروالنصفالمبتعثينمننصفها،مائتينمنمكونةلعينةالباحث

المستهدفةالعينةمن%05يمثلونمائةوهوالنصفكانالعائدولكن،المبتعثين

سنة.31030العينةعمرومتوسط(مبتعثغير47ومبتعث53)منهم

التاليةالتخصصاتثهلتطبيعيةعلومتخصصاتإلىتقسيمهموجرى

التخصصاتثهلتاجتماعيةوعلوم.(بط/علوم/هندسةآلي/)حاسب

.(قانون/إداريةعلومإنجليزيهَ/لغة/اجتماع/النفسعلم/تاريخ)تربية/التالية

الأربعة.التخصصاتعلىالعينةتوزيعيتبين(1)رقمالجدولخلالومن

(1)رقمجدول

الأربعةالتخص!تعلىالعينةأفرادتوزيع(أ)توزيع

النشةالعددالتخصص

%1717ميقثوناجتماعيةعلوم

36%6مبتفونطبيعيةعلوم r

%2727مبتعثينغراجتماعيةعلوم

%0202مبتعثينغرطيعيةعلوم

%100100المجموع

.(47)المبتعثينوغير(35)المبتعثيناعدادمجموعفيالتقاربويلاحظ

العلوموطلبة(44)الاجتماعيةالعلومطلبةحيثالتخصصاتفيوكذلك

.(56)الطبيعية

!ح
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منفيتضح(دكتوراه)ماجستير/الدراسيةالمرحلةحسبالعينةتوزيعأما

.(r)رقمالجدولخلال

2)رقمالجدول

الدراسيةالمرحلةحسبالعينةتوزيع

ابشةالعددالدراسيةالمرحلة

%7575الماجسترمرحلة

%2525الدكتوراهمرحلة

%100100الجموع

منهمالعينةأرباعثلائةأن(2)رقمالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

.الدكتوراهمرحلةطلبةمنهمطَعفالربعوأنالماجسترمرحلةطلبة

-:التاليةالمقاييسالدراسةفياستخدم-:الدراسةمقايي!-4

،عبارةستينمنويتكونهـ(9411)الصنيعإعدادمن-:التدينمقيماس(1)

-:يلىماثهلالمقياسموضوعاتوقالًمة،خياراتثلألةعبارةلكل

عبارات6الايمانأركان-1

عبارات9الإسلامأركان-2

عبارة81واجبات-3

عبارة72تمنهيأ-4

جيدهَ.وثباتصدقمعاملاتعلىوحصلوالثباتالصدقحسابتمولهَد

النصفيةالتجزئةبطريقةالحاليةالدراسةعينةعلىالثباتاستخراجتمكما

.83070بروانسبيرمانمعاملقيمةفكانت

مكونوهو(Alsabeeh,1993)الصبيحإعدادمن-:التغريبمقياس)ب(

قراءاتعلىبناءًالعباراتاختيارتموقد.خياراتأربعةعبارهَلكلعبارة41من

!ح
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للتغريبخصائصبخمسوخرج،التغريبخصائصعنكتبوالمؤلفينالباحث

)التفعية(العلمىوالمذهبالأسرةوحجمالأقاربعلاقاتوضعفالعلمانية:هي

علىحصلوالثباتالصدقاستخراجوتم.الاجتماعيةالأخلاقيةالنسبيةوأخيرأ

الحاليةالدراسةعينةعلىالثباتاستخراجكمالهما.جيدةمعاملاتقيم

.00206بروانسبرمانمعملقيمةفكانتالنصفيةالتجزئةطريقةباستخدام

العاموبدايةالصيفنهايةىِفللباحثعلميةرحلةأتناء-:التطبيقإجراءات-5

بتوزيعقامالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىهـ(1421هـ/1420)الدراسى

المدنمنعددثنيالسعوديينالعلياالدراساتطلبةمنقابلمنعلىالمقياسين

غيرعينةأمافلوريدا(.كنتاكل/انديانا/)ماستضوسس/ولاياتأربعىِف

سعودبنمحمدالإمامجامعىفيالعلياالدراساتطلبةمنكانوافقدالمبتعثين

خلالالمقياسانعليهموطبّق،الرياض.ممدينةسعودالملكوجامعةالإسلامية

نفسه.العاممنوالثانيالأولالفصلين

وتفسيرهاالدراسةنتائجتحليل

فروضهاصحةاختبارخلالمنالحاليةالدراسةإليهانتهتماأبرزيلىوما

درجاتمتوسطبينإحصائياَدالةسالبةعلاقةتوجد-:الأولالفرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالدراسهَعينىأنرادلدىوالتغريبالتدين

التائىبيرسونارتباطمعاملاستخدامتمالفرضهذاصحةمنوللتحقق

النضيجة.يظهر(39)رقموالجدول

3)رقمالجدول

الأولالفرضمحةمنالتحقق

التفريبايدينالمتغر

*-.000،1fitالتدين

8989العدد

!ص
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المتغر

لتغريبا

لعلىدا

ينلتلىا

494.-*

98

.،.\مستوىعنددالالارتباطأنتعى*

لتغريبا

00001برسونمعامل

100

كانتحيثالأولالفرضصحةتحقق(3)رقمالجدولفيالنظرمنويتضح

وهذه!،15الدلالةمستوىعندودالةسالبةوهي-.494الارتباطمعاملقيمة

تعاليمالفردفيهيتلقىمحافظمسلممجتمعمنمجموعهافيالعينةلكونتعزىالنتيجة

هذهأنكماوالجامعى.العامالتعليممراحلكافةوفياظفارهنعومةمنالدين

الطلابعلى(Alsabeej,،993)الصبيحدراسةبهخرجتماتطابقةجيَمنلا

تقاربوكذلك.الجامعيةالمرحلةفيسعودوالملكالإمامجامعىمنالسعودينن

Azaiza,1997)وبالاليعزيزةدراسةنتيجة & Palti)المسلماتالأمهاتعلى

هـ(1401)ناصردراسهَنتيجةتخالفالحاليةدراستنانتيجةأنكما.الفلسطينيات

فيه.درسواالذيالغربيالمجتمعبثقافةالطلابتأثرحيثالأردنيونالمبتعثون

التديندرجاتبينإحصالًياًدالةسالبةعلاقةتوجد-:اكفيالفرفى

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالمبتعثينغيرالطلابعينةلدىوالتغريب

بيرسونارتباطمعاملاستخدامجرىالفرضهذاصحةمنوللتحقق

.(4)رقمالجدولفيالنتيجةوتظ!ر،الثنائي

(4)رقمالجدول

الثنائيالفرضصحةمنالتحقق

التغريبالتدينالمتغر

+-.01.0526"ايدين

4774العدد

!ح
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المتفبر

يغريبا

لعلىدا

لتدينا

ء-.ء26

47

!،!1بحستوىعنددالالارتباطأنتعى*

لتغريبا

00001بيرسونمعامل

47

حيث،الثانيالفرضصحةتحقق(4)رقمالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

واصلواالمبتعثينغيرالطلابأنحيثإحصائياً.ودالةسالبةالارتباطقيمةكانت

ومقاومةدينهمبتعاليمالتمسكعلىساعدهممماالمحافظةبيئتهمداخلدراستهم

ارتفاعبينالسالبالارتباطفيظهرماوهذالها،يتعرضونالىالتغريبعوامل

يعيشالذيال!البعكسعلى.لديهمالتغريبمستوىوانخفاضتدينهممستوى

الغربيةالحياةواقعخلالمنالتغريبلعواملويتعرض،الغربيةالمجتمعاتداخل

حيثهـ(1401)ناصردراسةبهخرجتمامعتتوافقنتيجةوهى،عليهالمفروضة

"بزملانهممَياسأالغربيةبالثقافةالأردنداخلدرسواالذينالأردنيونالطلابيتاثرلم

.الغربدرسواالذين

التديندرجاتبينإحصائيةدلالةذاتعلاقةتوجدلا-:افالثالفرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالمبتعثينالطلابعينةلدىوالتغريب

الثنائى،برِسونارتباطمعاملاستخدامتمالفرضصحهَمنوللتحقق

النتيجة.(5)رقمالجدولفيويظهر

(5)رقمالجدول

الثالثالفرضصحةمنالتحقق

آ

لتدينا

لعددا

لغريبا

العدد

لتدينا

000،1

of

490.-*

51

"*+

ل!غريبا

00001بيرسونمعامل
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،،!1مستوىعنددالالارتباطأنتعى*

الثاك،الفرضصحةعدملنايتبين(5)رقمالجدولثنيالنظرخلالومن

الطلابأنأساسعلىالفرضبنيوقدإحصائيا.ودالةسالبةعلاقةوجدتحيث

لمؤثراتوتعرضهم،غربيمجشمعفيعيشهمخلالمنللتغريبيتعرضونالمبتعثين

نتيجةبهخرجتكما،الموضوعاتمنالعديدتجاهمواقفهمفيتغيرأنيمكنقوية

الغربية،والآراءبالأفكارالغربمنالخريجونتأثرحيثهـ(1014)ناصردراسة

الدراسةعينةفيولكن.الأردنفيدرسواالذينزملائهممنلهاتبينأأمحمروكانوا

عامةبصورةبالإسلامتمصكهمقوةالفرضصحةتحققعدمسببيكونقدالحالية

وفيوالجامعى،العامالتعليممناهجفيالمتجذرةالدينيةالتربيةنتيجةالسعوديينلدى

التربيةفيهاضعفتالىالإسلاميهَالمجتمعاتمنبغيرهاقياسأالأسريةالتربية

الأسرية.التربيةوفيالتعليممناهجفيالاسلامية

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-:الرابعالفرض

طلابمجموعةدرجاتومتوسطالطبيعيةالعلومتخصصاتطلابمجموعة

الأولي.المجموعةلصالحالتدينمقياسعلىالانجتماعيةالعلومتخصصات

النضيجةوتظهر،".(!3،"ت11اختباراستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

(6)رقمالجدولفي

(6)رقمالجدول

الرابعالفرضعحةمنالتحقق

الانحراف

الدلالةتقيمةمملأرالمبالمتولعطالعددالجموعة

دالةغر-.،174؟.،81؟1750083مبتعثوناجتماعيةعلوطلاب

riهi,.277مبتعثونغراجماعيةعلوطر 130 0 6 i\،.-دالةغر

دالةغرر-.،341510320790174مبتعثونطبيعيةعلومطلاب

دالةغير-.،0215406515029139مبتعثونغرطيعيةعلومطلاب

مم!
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الفرضصحةتحقيقعدم(6)رقمالجدولثنيالنظرخلالمنويتضح

متوسطاتأنيبينالمتوسطإلىالنظركانوإن،الإحصائيةالدلالةحيثمنالرابع

طلابمجموعةمتوسطاتمنأعلىالطبيعيةالعلومتخصصاتطلابمجموعة

بفرقولكنزملائهممنتدينهمثنياعلىأنهميعىوهذا.الاجتماعيةالتخصصات

بهاخرجالىالنتيجةمعتتفقالمتوسطحيثمنالنتيجةوهذهحصائياً،ٍادالغير

علىحصلواالطبيعيةالعلومتخصصاتطلابأنمن(Alsabeeh,1993)الصبيح

الاجتماعية.التخصصاتذويمنزملائهممنالتدينفيأعلىمستوى

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجدا!كمس:-الفرض

طلابمجموعةدرجاتومتوسطالطيعيةالعلومتخصصاتطلابمجموعة

الثانية.المجموعةلصالحالتغريبمقياسعلىالاجتماعيةالعلومتخصصات

،".4!3،"ت11اختباراستخدامجرىالفرضهذاصحةمنوللتحقق

.(7)رقمالجدولفيتظهروالنتيجة

(7)رقمالجدول

الخامسالفرضصحةمنالتحقق

الانحراف

الدلالةتلهيمة!،المتوسطالعددالمجموعة
ير"ا

دالةغر26071407107100ؤ17متفوناتجماعيةعلوطلاب

دالةغر.،.7270602800402مبتعثونغراجماعةعلومطلاب

دالةغر3625047308907100بئونطييةعلوطلاب

دالةغر.،.0250260401602تجعثونغرطيهعلومطلاب

الفرفى!صحةتحققعدم(7)رقمالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

كبيربشكلمتقاربةالمتوسطاتكانتحيث.الإحصائيةالدلالةحيثمنالخامس

منذكرناهأنسبقماذلكمرديكونوقد،الدراسةعينةمجموعاتبينجداً

كانتمهماالسعوديننالطلابجميعيتلقاهاالىالجيدةالإسلاميةالتربية

تظهر.تكادلابينهاالفروقيجعلمما،تخصصاتهم

مم!
http://www.al-maktabeh.com



درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدا!دس:-الفرض

الطلابمجموعةدرجاتومتوسطفأكثر(سنة30)سناًالأكبرالطلابمجموعة

الأولى.المجموعةلصالحالتديقمقياسعلىسضة(30من)أقلسنأالأصغر

.T"تا11اختباراستخدامجرىالفرضهذاحصحةمنوللتحقق test،

النتيجة.يبين(8)رقموالجدول

لمجموعةا

فأبهرمة35

سنة30منأقل

(8)رقمالجلىول

ا!دسالفرضعحةمنالتحقق

الانحراف
يعطلمتوادلعدا

يرلمياا

6083"154.9.10

38149.2671"12

.،.همستوىعنددالة"ت11قيمةأنتعىء

قيمةت

فى3102

2.310

لةلالدا

ء.،.23

23.،.+

،السادسالفرضصحهَلنايتبين(8)رقمالجدولفيالنظرخلالومن

المجموعةلصالحوهي،!،.هالدلالةمستوىعنددالة"ت11قيمتكانتحيث

متوسطكانحيثالمجموعتينمتوسطيفيالنظرمنهذاويتا!دسنأ،الكبر

الدراساتتتعرضولم.(149026)سناًالأصغربينما(154083)سناًالأكبر

فيكبركلماالفردأنالمعلوممنولكن.بالتدينوعلاقتهالسنلمتغيرالسابقة

ائ!نسَانَوَوَمئيْنَا!تعالىاللّهقالكمااللة،طاعةإلىوأتربتديناَأكثركانالسن

إِذَاحَتىلف!فرَاَنوئُالَثُهُلاَصِفَوُهُلْمَحَواًهْرُكوَوَف!عَتْهُاًهْرُكأُمهُُهْتَلَمَحإِحْسَاناهْيَدِلاَوِب

ىَلَعَوعَلَيَتْمَعئَأائتِيَكَتَمْعنأَشْكُرَأَنْأَؤزِعْنِيرَفيَقَالًَةَنَسأَزبَعِينَوَبَلَغَاَلثذهَُغَلَب

مِنَينِإَواٍيكَُتْبُتإِنيذُريتِييِفىِلوَأَعلِحْتَرْضَاهُع!الِخاأَعْمَلَْنَأَويفَدِلاَو

.(51:)الأحقاف(َنيِمِلصُمنا

!ح
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درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجدالسالمجع:-الفرض

الطلابمجموعةدرجاتومتوسطفأكثر(سنة3،)صنأالأكبرالطلابمجموعة

الثانية.المجموعةلصالحالتغريبمقياسعلىسنة(30من)أقلسناًالأصغر

.Tتا"11اختباراستخدامجرىالفرضهذاصحةمنوللتحقق test.

النتيجة.يظهر(9)رقموالجدول

(9)رقمالجدول

عب!لاالفرضصحةمنالتخقق

الدلالةتقمةفالانحرايويهمطالعددلمجموعةا

دالةيخر-612506130990710فأكلرسنة30

دالةغير-392505140277010سنة30منأقل

الفرضصحةتحققعدم(9)رقمالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

يسبقلمالعلاقةوهذهيذكر.لايكادالمتوسطينبينالفرقكانحيث،السابع

البحثى.والضحققالدراسهَمنلمزيدتحتاجلذاالسابقةالدراساتثنيدراستها

الدراسيةالمرحلةبينإحصائيةدلالةذاتعلالهَةتوجدلاانمن:-الفرض

الحالية.الدراسةمقياسىعلىالدراسةعينةدرجاتوم!وسط(دكتوراه)ماج!سَير/

،الاتجاهالثنائىالتباينتحليلاستخدامجرىالفرضهذاصحةمنوللتحقق

.(01)رقمالجدولفيتظهروالنتيجة

(59)رقمالجدول

اكمنالفرفىصحةمنالتحقق

ال!لالةفقيمةمتوسطدرجاتبحموعايباينمصدر

المربعاتالحريةالمربعات

.1-,)8998*17062ثائينموذج OA Iدالةغرر

"*+
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الظينمصدر

!ابتاالجزء

للتدينأحادي

للتغريبأحادي

والتفريبالتدينبينايفاعل

الجموع

مجموع

بعاتلمرا

38"154

10.135

37"4

ه"43

.."173

جاتدر

يةلحرا

41

32

متومط

بعاتلمرا

\ء4"38

247،.

1292.

170،.

الدلالةافقيمة

5.02Yr?

1.98

33.2

36.1

دالة

دالةغر

الةbغر

دالةغرر

الثامن،الفرضصحةتحقق(01)رقمالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

وأماجستيرسواءً،الدراسيةالمرحلةأثرعلىيدلماالتباينتحليلفييظهرلمحيث

دراستهايسبقلمالعلاقةوهذه.الدراسةلمقياسىالدرجاتمتوسطعلى،دكتوراه

الباحثين.قبلمنالعنايةمنمزيدإلىتحتاجلذا،السابقةالدراساتفي

نأهيالحاليةالدراسةنتائجتحليلمنبهانخرجأنيمكنالىالعامةوالنتيجة

وأالغربفيللدراسةمبتعثينكانواسواءًالسعوديننالعلياالدراساتطلاب

أنهمكما،مرتفععامةبصورةلديهمالتدينمستوىفإن،بلادهمداخليدرسون

الوسطتيارمعيتوافقوهذا.الغربيةوالأفكارللتغريبمتبنينغيرعامةبصورة

الرافضىالموقفبينوسطاًموقفأيعتبروالذي،النظريالإطارفيعرضهسبقالذي

يمكنالذيالموقفوهذا.الغربيينلدىمالكلالمتبىوالموقف،غربيهومالكل

)القعيد،سلبياتمنلديهماويتجنبإيجابياتمنالغربلدى.ممايستفيدأن

هـ،1412حطب،أبوهـ،1411،مرسىهـ؟1409،نجاتيهـ؟1410

1993,Alsabeeh).العلومأوالاجتماعيةالعلومفيالتخصصمتغيرأنكما

فيالحاليةالدراسةعينةمجموعاتبيننروقوجودفيأثرلهيظهرلمالطبيعية

كذلك.السابقةالدراساتنتائجبهخرجتماخلافعلىالتغريبفيأوالتدين

ارتفاعفيكبيرأوالسنصغيرالفردلكونأثريظهرلمحيثالسنمتغيرفيالحال

علىالحرصيحسنولكنحصائية،ٍادلالةلهبفرقللتغريبتبنيهأوتدينهمستوى
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المجتمعتحدياتمواجهةعلىوأقدرنضجأأكثرلكونهمسنأالأكبرطلابابتعاث

فيأثر(دكتوراه)ماجستير/الدراسيةالمرحلةنوعلمتغيريكنلموأخيراً.الغربىِ

الظروفلتشابهولذلك،الغريبتبىفيأوالتدينفيالمجموعتينبينفروقوجود

ولعل.المجموعتينبينوالمكانيالسىوالتقاربالمرحلتينفيالطلابيعيشهاالى

بتعاليمتمسكأالأكثرالطلابابتعاثعلىيحرصونالابتعاثعنالمسؤولين

الأقدرأنهمكما،أجلهمنأرسلواالذيالهدفتحقيقعلىالأقدرلأنهم،الإسلام

الغربية.المجتمعاتفيللدراسةالمبتعثيواجهالذيالتغريبمواجهةعلى

القومهميات

-:التاليةالتوصيال!يقدمالباحثفإنالحاليةالدراساتنتائجخلالمن

تبينلأنهاالعليا،الدراسا!مرحلةفيالطلابابتعاثفيالاستمرارعلىيحرصأن-

داخلالغربيةالأفكارمقاومةعلىوقدرتهمالدين!ة،بهويتهمالاحتفاظعلىلهَدرتهم

فيها.يدرسونالىالغربمجتمعات

بالمصادرتزويدهمخلالمنوأخبارهألأصلى.ممجتمعهمالمبتعثينربطعلىالحرصى-

تكونلاحئوالاذاعي،التلفازيوالبث،والمجلاتالصحفمثلالمناسبةالاعلامية

الطلابعلىتاثيرهاإمكانيةثمومنمنهاللتلقىفقطالمتاحةالمنافذهيالغربيةالمصادر

وأسرهم.المبتعثين

تعتقدالىاللقاءاتخلالمنوذلك،الغربيةالحضارةمنالوسطالموقفتأكيد-

.الابتعاثقبللهمتعقدالىالمبتعثيندوراتخلالمنأوالمبتعثينمع

مقترحةدراسات

منبهايقومأنيمكنمقترحةكدراساتالتاليةالعناوينتقدسمالباحثيسر

-؟الحاليةالدراسةموضوعحولوالباحثاتالباحثينمنيرغب

المبتعثنِ.الجامعيةالمرحلةطلابلدىوالتغريبالضدينبينالعلاقةدراسة-

د!ص
http://www.al-maktabeh.com



البعثة.فيوالطالباتالطلابلدىوالتغريبالتدكبينالعلاقةدراسة-

وغيرالسعوديينالمسلمينالمبتعثينالطلابلدىالتغريبتبىمدىدراسة-

السعوديين.

لدىخارجهاأوالجامعيةالمدنداخلوالسكنالتغريببينالعلاقةدراسة-

المبتعثين.الطلاب

الغربية.والأفكارالتغريبتبىفيالمبتعثينوالطالباتالطلاببينالفرقدراسة-

+ء!حم
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جعلمراا

الفرب،فيالتربيةعلىوالعلمانيةالدينيةالاتجاهاتتائرسيد،السميععبدأحمد،-1

.م9911،(33)الجزءالسادمى،المجلد،تربويةدراسات

الثانيالعددالمعاصر،المسلممجلة،النفسلعلمإسلاميةوجهةنحوفوًاد،حطب،أبو-2

هـ.2141الثانيجمادي/الثانيربيع،والستون

الأوروغوايجولةإلىنابليونحملةمن:الغربيةوالتنميةالعولمة،جلال،امين-3

1 AA-\ V9Aسبتمبر،الأوليالطبعة،العربيةالوحدةدراساتمركز،بيروت،م

.م1999

الأمنية،للدراساتالعربيالمجلة،العربيباب!ثلاوانحرافالأغتراب،المنعمعبدبدر،-4

هـ.4141محرمعشر،السادسالعدد،الثامنالمجلد

الإسلاميةابنهجيةسلسلة،إسلاميمنظورمنالحديثالنفسعلم،مالك،بدري-5

الرياضالثافي،المجلد،الإعلاميللفكرالرابعالعالمىالمؤتمرومنالهاتبحوث،(2)

هـ.6411الئانية،الطعة،الإسلاميللكشابالعالمية

الإسلامي،للعالمالفكريالغزوأساليبالزليق،شريفومحمدمحمدعلى،جريشة-6

تاريخ.بدون،الاعتصامدار،القاهرة

دار،القاهرة،المعاصرةوالمصطلحاتوالقضاياوالعلومالمناهجاًسلمةأنور،،الجندى-7

.م1986،الاعتصام

الكويت:،مقارنةدراسة:والتربويالعامالإصلامىالنضعلمرشاد،محمد،خليل-8

.م9871،القلمدار

نضر.تاريخولاناشربدون،الأديانتاريخلدراسةممهدةبحوث،اللةعبدمحمددراز،-9

قامة،جدة،c(7.1)السعوديالعربيالكتاب،مجتمعإنتاجيةمحمد،محمودسفر،-01

هـ.4041،الأوليالطبعة
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شبابسسةموً:الإسكندريةإسلامى،نفسعلمنحومحمد،حسن،الشرقاوي-11

.م1984،الجامعة

الثانية،الطعةالرشد،مكتبة:الرياض،الجريمةعلاجالتدين،إبراهيمصالح،الصنيع-21

هـ.1419

دار:الرياض،النفسلعلمالإسلاميالتاصيلفيدراسات،إبراهيمصالح،الصنيع-13

هـ.0421،الثانيةالطعة،الكتبلمعا

فيمقارنةنقديةدراسة:المعاصرةالسياسيةالتنميةنظرياتمحمد،نصر،عارف-14

الدار:الرياض،(6)الجامعيةالرسائلسلسلة،الاسلاميالحضاريالمنظورضوء

هـ.4141،الثانيةالطعة،الإسلاميللكتابالعالمية

هـ.1387،البياندار:دمشقوأدلتها،الثلألةالأصولمحمد،،الوهابعبدابن-51

والتعليمالمعرفةومشكلاتالخارجفيالتدريسهيئةأعضاءإعداد،عيسىمحمد،فهيم-16

التربية،كلية،البحوثمركز،(9)التربويةوالبحوثاللراساتسلسلة،الغربفي

هـ.5041،الثانيةالطعة،القرىامجامعة

ماجستيررسالة،وآثارهوسائله:الإسلاميلمالعاتغريبسعيد،بنمحمد،القحطاني-17

سعودبنمحمدالامامجامعة،الشريعةكلية،الاسلاميةالثقافةقسم،منشورةغير

.-9041،الرياض،الإسلامية

والنشر،للطاعةالعلمدارجدة:،مجلداتسضة،القرآنظلالفيسيد،قطب،-18

هـ.0641،عشرةالثانيةالطبعة

:الرياض،الحضاريوالاغترابالانتماءوقضاياالابتعاثحمد،بنإبراهيمالقعيد،-91

هـ.9041،الأوليالطبعة

مجلة،الحضاريالاتصالوقضاياللخارجالابتعاثحمد،بنإبراهيمالقعيد،-20

هـ.0411،الثانيالمجلد،(1)المربويةالعلومسعود،الملكجامعة

مح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الثقافةينابيعمن،الإسلامىلمالعافيالتعليمفيالتغريب،العليمعبدمحمد،مرسى-21

اهـ.904،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةوالنشر،الثقافةإدارة،(91)

النفس،لعلمالاسلاميالتوجيهإلىالمدخلفيمحاضرات،إبراهيمكمال،مرسى-22

هـ.1141،منشورةغيرمذكرة

وأمريكاأوروباجامعاتخريجىعلىالغربيةالثقافةأثر،ةَللاعبدإبراهيمناصر،-23

لدولالعربيالتربيةمكتب،التربويالتوثيقمجلة،مقارنةدراسة:الأردنيينمن

هـ.1041،الثانيةالسمة،الثالثالعدد،الخليج

f'-،الطبعة،الشروقدار:برروت،النفسوعلالنبويالحديث،عثمانمحمدنجاقي

هـ.1409،الأولي

الغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالصراع،الحسينيعلىالحسنأبو،الندوي-25

هـ.5041،الخامسةالطعة،القلمدار:الكويت،الاسلاميةالأقطارفي

26- Alsabeeh, Abdullah Ibn Nasser, The Attitude of Male Saudi University

.Students in Riyadh toward modernity, islamization and Westernization

Un publishd PHD. Degree. Department of Psychology, Howard

.1993,University. Washington, D.C., USA, August

27- Azaiza, Fiasal and hava Palti, Determinants of Breastfeeding among

.Rural Moslem Women in Israel. Families, systems & health, vol. 15, no

.1997"

.lengesالأCh28الأح- Esposito, John L., Religion and GlobalAffairs: Politi

.1997,2.SAIS Review, vol. 18, no

,29-Fan, M.S.,J. H. Hong, M. L. Ng, L. K. C. Lee, P.K. Lui & Y. H. Choy

Western Influences on Chinese Sexuality: Insights from A Comparison

of the Sexual Behavior and Attitudes of Shanghai and Hong Kong
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,21.Freshmen at Universities. Journal of Sex Education and Therpy. Vol

.1995,3.no

30- Haldun, G., The Crisis of Westernization in Turkey: Islamism Versus

,2.Nationalism. The European Journal of Social Sciences. Vol. 8, no

.1995

31- Mjoli, Q.T., The Relationship Between Job Involvement and Degree of

Westernization in The Transkeian Civil Service. Journal of Human

.1990,1.Behavior and Learning, vol. 7, no

:32-The Amercan Heritagr Dictionary, second college Edition. Boston

,1982.Houghton Mifflin Company

!*+

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



ثِشلاَّثللفضكُ!إ

العاملهرالقلفيفالتدبدالعلأقات
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مقدمة

يستغىأنيمكنلابحيثللإنسانالدنياالحياةأسسمنأساسأهمالدين

الحياةجوانبمنجانبأيفيالدينالإنسانيغفلوعندما،الأحوالمنبحالعف

الدنيا.الحياةهذهفييحققهاأنيجبالىاهدافهتحقيقعنينحرفالجانبهذاتجد

اثناءيستحقهاالىالمكانةالدينتعطلمالحديثةالغربيةالنفسيةوالدراسات-أ

آخرونريقكلياأهملتهمنالدراساتمنوجدبل،الانسانيكولسلل.اهتسارد

منهاوالقليل(القلقمثلالنفسية)كالاضطراباتللسلوكالسلبمِةبالجوانبربطه

c،19.-)87ص)ص،(1)السلوكعلىالإيجابيأثره/بين YصصYE-) Y).

مجلةففىوشيوعادراسةوأكثرهاالنفسيةالاضطراباتأشهروالقلق

خمسفمرةفيPAالنفسلعلمالأمريكيهَالجمعيةعنالصادرةالنفسيةالملخصات

مما،القلقعنوكتاباومقالةبحثا2064حوالينشر(م1974-19701سنوات

ليسوهذا،الإنسانيالسلوكعلىوأثرهالقلق.مموضوعالاهتمامزيادةعلىيدل

فيالسائدالعرضهوMayمايالنفسعالميقولكماالقلقلأنالغريببالأمر

1النفسجسميةالأمراضجميع 3(Psychosomaticdiseses،17ص).ولكن

جانباوأهملتالنفسيةالجوانبمنبكثيروعلاقتهالقلقتناولتالدراساتهذه

ظلحيث،الدينوهوألاالدراسةمنيستحقهماينللمالانسانحياةفيصامأ

لتاريختعودلأسبابالغربيينالباحثينقبلمنمستبعداأومهخشاالجانبهذا

النفسيةالدراساتندرةهوبرغتَسملاالأمرولكن.(4الغربيهَ)2؟المجتمعاتفيايىين

منذلكويتضحالإسلاميةالمجتمعاتفيبحتغيراتهاضمنالدينعاملتناولتالى

البلادفينشرتالىالعلميةوالرسائلوالكتبالبحوثعناوينعلىالاطلاع

المسلمينالباحثينكونإلممامنهجانبفيالسببيعزييكونوقد،الاسلامية

هذاساعدوقد.نهجهمنفسعلىفسارواغرييينباحثينعلىغالبهمفيدرسرا

الدينأعطتالىالنفسيةللدراساتالإسلاميالتأصيلجهودطهورتأخير1غلى

.(8)والتطبيقيةالنظريةالنفسيةالدراساتمجالفييستحقهاالتيالمزلةالاسلامي

الجهود.تلكفيالباحثمنمساهمهَالدراسةهذهكانت!ذا
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الدراسةمشكلة

تبعاالنفسيةالأفرادصحةعلىالدينلأثرالنفسيينالباحثيننظرةتتفاوت

ويمكنالأنراد،حياةفيودورهالدينتجاهالباحثذلكيتبناهالذيللموقف

الأنرادحياةعلىالدينأثرلتفسيرمتضاديناتجاهينفيالاتجاهاتأبرزتلخيص

هما:-النفسيينالباحثينلدى

-:(إيجابيالدينمن)الموقفالطرديةالعلاقةاتجاه-1

صحتهمستوىمنيزيددينهبتعاليمالفردتمسكأنبهالقائلونيرىحيث

لتلكتركهانكما،النفسيةمشكلاتهمنمحنيرعلىالتغلبعلىويساعدهالنفسية

.المشكلاتتلكمنلكثيرنريسةللوقوعبهيؤديبهاالالتزامفيضعفهاوالتعاليم

نظريةوصاحب،(O)يونجكارلالنفسىالتحليلعالمالاتجاههذاعلماءأشهرومن

ماسلو)7(.إبراهامالإنسانيةالمدرسةوزعيمنرانكل)6(،فيكتوربالمعئالعلاج

-:(يبسيناللىمن)الموقفالعكسيةالعلاقةاتجاه-2

للإصابةسببالدينبتعاليمالتمسكأنالاتجاهبهذاالقائلونيرىحيث

سيجموندالنفسيالتحليلمدرسةزعيملدىواضحوهذا،النفسيةبالمشكلات

بارزاالاتجاههذايرىوهم(و)مستقبل(الحضارةفي)قلقمحعابيهيقرأومننرويد،

فيهاحرفتالىالغربيةالمجتمعاتواقععلىقائمللدينهؤلاءومفهومثناياهما.في

الصحيحة،اصولهعنالدينأبعدتالتيالانحرافاتمنكثيرعليهاوأدخلتالأديان

الدين.رجاليوردهمافيالثقةالناسأفقدمماالتناقضاتمنالكثيرفيهاوظهرت

منالأعظمالسوادلدىالقبولتجدلمأراءمننرويدعنمعروفهوماإلىإضافة

.(91-21عىص،2)والواقعيةالعلميةعنلبعدهاالنفسيينالباحثين

انهوترىالأولالاتجاهموقفمعموقفهايتشابهالحاليةوالدراسة

هوأثرهنرىأننريدالذيالدينأنعننتحدثكناإذخصوصاالصحيح

مسمكلةصياغةويمكنوالتغيير.التحريفمنوالمحفوظالخالدالإسلامدين

-:التاليالتساؤلفيالدراسة
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نوعها؟وما؟الجامعةطلابلدىالعاموالقلقالَدينمستوىبينالعلاقةما

بذلك؟علاقة(الاجتماعية)العلوموْا(الشرعية)العلومفيالطالبلتخصصوهل

الدراسةأهمية

يعتبرحيثفيها.المدروسةالمتغيراتأهميةمنالحاليةالدراسةاْهميةتنبع

نفسيهمشكلةبكليربطحيثوأهميةانتشاراالنفسيةالموضوعاتأكثرمنالقلق

هذهىِفالإنسانلدىماأهمالدينانكماالدنيا،حياتهمفيالأفرادلهايتعرض

ومنفيه،أثروللإسلامإلاالمسلمحياةجوانبمنجانبيخلولاولذا.الحياة

-:التاليينالجانبينفيالدراسةأهميةوتبرز.النفسيةحياتهذلك

علىالاسلامبتعاليمالالتزامعلاقةدراسةخلالمن-:النظريةالأهمة-1

بتلكالملتزمالطالبأنمنيتوقحوما،المسلمينالطلابلدىالنفسيةالصحة

القلق.ومنهاالنفسيةالأمراضفيالوقوععنالناسأبعدمنالتعاليم

ارتفاعمدىعلىالتعرفالباحثمحاولةفيوتظهر-:التطبيقيةالأهمة-2

القلقمستوىانخفاض.ممدىوعلاقتهالجامعةطلابلدكطالتدينمستوكط

إيجابيةآثارمنلهلما،الطلابلدىالتدينمستوىلرفعالدعوةيعززمما.لديهم

الدنيابخيريجاءالذيالإسلامدينمزايامنوهذا.النفسيةصحتهمعلى

حمحة.شريعةمنبهجاءماالتزمتمامئجمعاءللبشريةوالآخرة

الجامعةطلابلدىوالقلقالتدينبينالعلاقةلمعرفةالحاليةالدراسةوتسعى

العلالهَة.هذهعلىالطالبتخصصوأثر

الدراسةمصطلحات

والقلق.التدينوهماالدراسةفيمصطلحينأهمالفقرةهذهفينعرض

ع)،(8)(انيدأخذ:نيّدت)المنجدقاموسفيورداللغةفي-:التدين-1

توجهاتإلىتعودللشخصية)صفةبأنهالغربيينلدىالتدينويعرف.(231
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الفردعلاقةوعن،والمعرفةالخبرةنطاقوراءالواقعةالحقيقةعن)معرفية(عقلية

اليوميةالدنيويةالحياةعلىتؤثرلكىضمناموجهووالتوجهات.الحقيقةهذه

.(137ص)،(9)(الدينيةالشعائرتطبيقفي.ممشاركتهوذلكللفرد،

الصحيحالاعتقادبينيجمعأنيجبمتديناالفرديكونحئالإسلاموفي

الفهُإِلأَهَلِإلاَُهَئًا!فَماعْلَمْالتزيلمحكمفيتعالىاللةقالكماوالعملوالقول

.(91)محمد:(وَمَثْوَاكُمْمُتَقَفبَكُمْيَعْلَمُوَاللهُتاَنِمْؤُمناَوَنيِنِمْؤُمفلَولِذَنبكَوَاسْتَغفِز

الرسولكانتوإن-وفيه:الماوردي)قالالَاَيةهذهْتفسيرفيالَقرطىَالإمامقال

ما-والثانياللة.إلاإلهلاأناعلمكاللّهأنأعلميعني:أوجهثلاثة-ياللَةعالما

عنفعبر؟ةَللاإلهلاأنفأذكريعى-الثالثيقينا.خبرافأعلمهاستدلالاعلمته

لمأ:فقالالعلمفضلعنسثلأنهعيينةبنسفيانوعنعنه.لحدوثهبالعلمالذكر

بعدبالعملفأمر(لذنبكوأستغفراللةإلاإلهلاأنه)فأعلمبهبداْحينقولهتسمع

.(242-241صص،16م)،(10)(العلم

وظهورالصحيحالإيمانبعقيدةالمسلمالتزام:بأنهالتديننعرفهذاوعلى

عنه.اللَةنهىماإتيانعننوالانتهاءبهاللةأمرما.مممارسةسلوكهعلىذلك

الىالدرجاتمجموع:بأنهالدراسةهذهفيإجرائياالتدينمستوىويعرف

الدراسة.فيالمستخدمالتدينمقاسفقراتعلىإجاباتهخلالمنالطالبيحصل

حركه:اَعلقالشىء-)قلقالوسيطالمعجمفيورداللغهَلا-:القلق-2

.(756ص،2م)،(11)(يحدثقدممابالخوفتتميزانفعاليةحالة:والقلق...

يلى:-.ممانكتفىولعلناحصرهايصعب!لقلقكثيرةتعريفاتوهناك

منكثيرالهويصببالإنسانيمتلكالذيالشديد،الغامضالخوفمن)حالة-

.(الضيقوالكدر

مصحوبوالتوتر،والتحفزوالخوفبالتوقعمملوءسارغررغامضعام)شعور-

ص)،(12)(درفلانفسمنتتكررنوباتفييأتي،الجسميةالاحساساتببعضه*اع

.(58-57ص
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التغيرات:بأنهالحاليةالدراسةموضوعهوالذيالعامالقلقويعرف

يهددهلخطرالفردتعرضعنتنشأالىوالسلوكيةالانفعاليةوالعقليةالجسمية

بالتشاؤمذلكمصاحبةمعمجهولاأومعلوماالخطرأكانسواءخارجياأوداخل!ا

.(1")4ص)،(؟3)دحاوشهرعنتقللامدةذلكاستمرارمع

الدرجاتمجموع:بأنهالدراسةهذهفيإجرائياالعامالقلقمستوىويعرت

فيالمستخدمالعامالقلقمقياسعلىإجاباتهتصحيحبعدالطالبعليهايحصلالى

الحالية.الدراسة

النظريالإطار

تعريفإيراديمكنولكن،الدينلمفهومالغربيينالباحثينتعريفيتفاوت

قوةبوجوداعتقاد:الدينأنوهوتعاريفهم.منكثيرفيمفرداتهتكررللدين

ص)،(؟4)القوةبهذهالشخصيةالإنسانعلاقةيوضحأنهكما،الكونتحكمعظمى

اللَةبوجودالإيمانهوالذيللدينالمسلمينتعريفخلافعلىوهذا.(147

في،(!ع)اللةرسولبهاأرسلالىالضريعةوتنفيذ،سواهدونبالعبادةوأحقيته

.ةرخَالاوالدنيافيالإنسانخيرفيهلما.الحياهَجوانبكافة

فيالدينأثرعنالغربيونالباحثونيطرحمايفهمأنيجبهذاوعلى

يرقيلاوهذاخرى،الاًالحياةجوانبعنمنفصلجزئيجانبأنهعلىالسلوك

الإسلامي.المنظورفيهوكماللدينالشاملالمفهومإلى

لأهلالرسلبهااللةأرسلالىلسماويةالأثيىنض"آ!!الاسلامي7توالد

حئالإنسانيحتاجهأنيمكنمالكلكاملاجاءفقدالخاتمالدينولكونهالأرض

منووقايتهاسعافىتهانحوالنفسيةحياتهيوجهماالاحشياجذلكومن،الساعةقيام

منها.شىءفييقعقدالىالنفسيةالمشكلاتمعالجةوطرقالسيئةالانحرافات

الصحيحالإيمانأنحقيقةدي!ميعلىوالسنةالكتابنصوص!اترتاوقد

َنيِذئا!تعالىاللّهقالالدنياالحياةهذهفييصيبهأنيمكنماسائرمنمنللموًعصمهَ
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قال.(82)الأنعام:(مُّفتدُونَوَهُمُنفَألاُمُهَلَكئَلْوأبِظُلْمٍاممائهُميَلْبسُواْْمَلَوْاوُنَمآ

والهدايةوالشقاء،والعذاب،المخاوفمن)الأمنةيَآلاهذهتفسرفيالسعدَيالشيخ

.ممعاعبى،ولا،بشركلامطقا،بظماممانهميلبسوالمكانوافإن.المستقيمالصراطإلى

اللةذكرعلىالمواظبوالمؤمن.(224ىع)،(\ْ)(التامةوالهدايةالتامالأمنلهمحصل

حفظفيلأنهوالحزنالخوفيأتيهلاشؤونهجميعفياللةعلىالتوكلودائموطاعته

نِئَمطَتالقهبِذكرِأَلاَاللهِبِذِكْرِقُلُوبُهُمنئَمْطَتَوْاوُنَمآائذينَ!تعالىاللَةقالورعايتهاللة

وَجلَتاللهَُرِكُذاَذإالْذينََنوُنِمؤُمئاإِلمَا!تعالىاللةقَالكما.(28)الرعد:(الْقُلُوبُ

لاقَء(2)الأنفال:َ(يَتَوَكلُونَرَئهِمْىَلَعَوايمَانَازَادَتْهُمُْهلُأللإعَلَيهِمْتُلِيَتْاَذِإَوقُلُوبُهُمْ

جلبفي،ربهمعلىقلوبهمفييعتمدون)أي:الآيةهذهتفسيرفيالسعديالشيخ

ذلك.سيفعلتعالىاللةبأنويثقون،والدنيوية،الدينيةمضارهمودفع،مصالحهم

.(277ص،51)به(إلاتكملولاتوجدفلاكلها،للأعمالالحاملهووالتوكل

وغيرهاوعمرةوحجوصياموزكاةصلاةمنأنواعهابكافهَوالعباداتص

منوقايتهعلىوتعملالمسلماممانزيادةيخاكلهانفلاأونرضامنهاكانماسواء

منأكثرذلكعلىوالسنةالقر؟نمنوالأدلةأشكالهابكافةالنفسيةالاضطرابات

عندبالصلاةبالاستعانةالمؤمنينيأمرالكريمالقرآننجدالمثالسبيلوعلىتحصىأن

عَلَىإِلأةَرَهبَلوَإِلهَاوَالمئلاَةبالعئئرِوَاشَعينُوأ!تعالىاللةقالاللة،منللعونالحاجة

بالعبْراسْتَعينُواْآَمَنُواْائذينَ؟لهَااًي!تعالىَاللةوتال.(45)البقرة:!الْخَاثعينَ

َةَللارسوَلعادةَمنكَانوقد.(153:إالبقرة(القبِرِينَ!عََهَللانِإةوَالمئلَاً

والطمأنينة.الراحةفيهافيجدالصلاةإلىيلجأالأمورمنامرعليهاشتدإَذا)!عه(

بلال)يا:قال(!ع)البىأنأسلممنرجليعزمسندهاِخيأحمدالامام،!شعفقد

:قال)!ته(حذيفةعنسنخهفيداودأبوالامامروىكما.(\ز،؟6)(بالصلاةأرحنا

تذهبالضلاةأنعلىدلالةفيهوهذا.(2*17).صلىأمرحزبهإذا(!)البىكان

اليومية.الحياةمصاعبعليهتشتدعندماالمسلمالإنسانيصيبالذيالقلق

،22982رقمحدث!،16الجزء،ازيناحمدحمزةتحقيقالممند،انظر،صحيحإسنادهالحديث(1)

..6141A،الحديثدار،القاهرة

حديث،الأولالجزء،الألبافيالدينناصرمحمدداود،أرسننصحيحانظرحسن،إسنادهالحديث(2)

هـ.9041،الولىالطبعة،الخليجلدولالعربىالتربيةمكتب،الرياض،31؟9-1711رقم
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الانسانصحةعلىالإيجابيوأثرهابالصلاةالغربيونالباحثونأهتموقد

)فالصلاة،يقولحيثالصلاةأهميةعنكاريلالكسيسقالهماذلكومن،النفسية

يدركهلاارتفاعولكنها،للطقوسآليترديدمجرد،ليستتفهمأنيجبكما

هذهومثل.عليهويسموعالمنايخترقمبدأتأملفيالشعوراستغراقإنها،العقل

أنهاكمايفهمونها،لاوالعلماءالفلاسفةأن.عقليةليستالسيكولوجيةالحالة

يشعرالدنيامتاعحبمنالمتجردالشخصأنيبدوولكن.عليهمالمنالصعبة

عالميقولكما.(181)ص،(18)(الشمسبحرارةبهايشعرالىالسهولة.ممثلباللْة

معئفيالدينيونالكتابيستعملهاكلمة)الصلاةالصلاةعنبيرتسيرلالنفس

والثناء،الحمدعنتعبيرمجردولا،لفظيدعاءمجردتعىلافهي،واسعاصطلاحي

.الصلاةكلمةتفسرهاالىالعامةالعقليةالحالةمنمحدودةأمثلةإلاليستفتلك

الرئيسيةوالثمرة...الروحيالإشراقمنبهيجإحساسفهىالحقيقةالخاصةأما

حققتقدانصةالدعوةأنفيليست،أنفسهمالمتعبدونيؤكدكما،للصلاة

لمولو-فالصلاة،تجربتهبعدوقوةعزاءيحسنفسهالمصلىأنفيولكن.ممعجزة،

الفرقومعلوم.(24-22ص)ص،(19)(ايحورتغييراتحدثقد-ماديااثراتنتج

يوممنمحددوقتللكنيسةالحفمورعىالقائمةالغربمِننعندالصلاةبينالكبير

وحسب.القسيسلموعظةوالاستماعالأدعيةبعضوترديدأسبوعكلالأحد

ومتفممنة،مرات!سيومكلللمسلمملازمةعظيمةعبادةهيملاماٍلافيبينما

عونهويطلبيدعوهحيثبخالقهَللمسلمصلةوهي،محددةوأفعاللأقوال

لنايتبينهناومنوالطصأنينة.السكونوتجلبالنضتطهرأنهاكما،ومساعدته

والغربيين.المسلمينعندالصلاةبينالفرق

منالعكسعلىلهاالمؤديالمسلمنفسعلىإيجابيأثرلهاالزكاةأنكماص

الآياتفيالمقارنةهذهالكريمالقرآنوصفوقد،الزكاةيؤديلاالذيذلك

ُهُرئحَيُنَسَف(6أىَنئ!ُحْلاِبَقذَعَو(ْ)ىَقَّتاَوأَغطَىنَم!فَأَئاتعألىاللةقال،التالية

)الليل:(لنعُسنرَىفَنُيَسئرُهُ(9)ىَنْسُحئاِبَبذَكَووَاسْتَغنىَ)8(َلِخَبنَمافَأَو(7)ىَرُشنِل

ويتصدقويتقىيعطىَ)والذيالآياتهذهتفسيرحولقطبسيدقال.(5-51
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يستحقعندئذويهديها.نفسهليزكيوسعهفيماأقصىبذلقديكونبالحسئ

والذي.ومشيئتهبإرادتهنفسهعلى-سبحانه-أوجبهالذيوتوفيقهاللّهعون

شيء.علىالإنسانيقدرالو،ءيشيكونلابدونه

..هوادةوفيرفقوفييسرفيوصل..وصلفقدلليسرىاللةيسرهومن

كلعلىنفسهمناليسرض!ييسر.فيوعالق.الأرضهذهفيبعدوهووصل

تناولهفيواليسر.طريقهفيواليسر.خطوهفياليسر.حولهمنكلوعلىحولهما

وجزئياتها.كلياتهافيالمطمئنالهادئوالتوفيقكلها.للأمور

بدعوتهويكذب،وهداهربهعنويستغى،ومالهبنفسهيبخلوالذي...

اللةيعسرأنويستحقللفساد.تعريضهامنبنفسهيبلغهماأقصىيبلغ..ودينه

ويجعلتيسير!كلويحرمه!عورةكلإلىويوفعَهللعسرى،فيسرهشيء،كلعليه

فيويصعدالرشاد.طريقعنوينحرفوحرجا،مشقةخطاهمنخطوةكلفي

.(3922ص،6)م،(20)(الشقاوةطريق

!ص
إلهَااَي!تعالىاللَهقالالصائملنفسوتقوىتزكيهفيهاعطمةعبادةوالصيام

)البقرة:(َنوُقتَتلَعَئكُمْقَبْلكُمْنِمائذينَعَلَىَبُحمكَمَاالمئيَامُمئُكْيَلَعكُبَْاوُنَمآَنيِذئا

تصاحبماعادةالىوالمشَقةواَلقلقالعسرعنهيذهبالمتصدقاذَكهو.(183

ذلك.كلعنهفتدفعالصدقةفتأتي،المال

الواضح)عنيقولحيثالكيلافينجيبذكرهمامنهاكثرةفوائدوللصيام.

الانضباطلكن،المختلفةالصحيةفوائدهجانبإلىأخلاقيةمدرسةالصومأن

دوزهناك...المقدسةالمدرسةهذهفيوالهامالأولالدرسهووالأخلاقىالنفسى

!ث!يعيالصائمأنشكولا...الإنسانفيالنفسىللكيانبالنسبةالصوميلعبههام

الصالًموالتزام،والإيمانبالثقةمضبعة،مريحةروحيةوأجواءمبادئظلفي

صلباويجعله،الارادةفيهيقويالجسد،وشهواتوالشرابالطعامعنبالامتناع

والرضى،باليقيننفسهتمتلئثمومنوصعابها،الحياةمشاكلمجاهةفيقويا

المخاوفوتنمحي،الأوهاموتزايله،الوساوسنفسهعنتذهبوتدريجيا
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وعندمابه،تشبثاويزداد،إليهفيركنجوارهإلىاللةدائماويجد،والهواجس

يكون،للقرآنوتراءتهوصلاتهبعبادته،الدرجةهذهإلىيصلأنالصائميستطيع

المسلملنفسيجلبفالصيام.(52-41ص)ص،(21)(الأمانبرإلىوصلقد

منيقابلهاماعلىالصبرعلىالنضويعود،والضيقالقلقعنهاويبعد،الراحة

وعدمومقاومتهاالقلقلمسبباتالتصديعلىأقدريجعلهامماالحياةمشاق

شراكها.فيوالوقوعلهاالخضوع

النفسيةالصحةفيالعباداتأهميةعلىللدلالةكفايةالأمثلةهذهفيولعل

النفسية.الاضطراباتمنلهوكوقايةللمسلم

الفردصحةعلىإيجابيأثرلهالدينأنالغربيينالباحثينمنمحنيرويرى.َ""َ

دورعنبالمعئالعلاجمدرسةزعيمنرانكلفيكتورذكرهماذلل!ومن،النفسية

اهتمامأننقولأن)ويمكنيقولحيثواضطراباتهقلقهمنالفردنَحليصفيالدين

ضيقاكونهعنأحيانايخرجلامنهايأسهوحئجدارهَابشأنوقلقهبالحياهَالإنسان

يكونوهنا.الأحوالمنبحالنفسيامرضايكونأنبالضرورةوليسروحيامعنويا

إلىالطيبيدفعماهونفسىمرضىأنهعلىالروحىأوالمعنويالضيقهذالْفسير

مهمتهولكن،المهدئة!قاقيرمنكومةتحتمريضهعندالوجودياليأسيدفنأن

،6)والارتقاء(النموإلىالوجوديةازماتهخلالمنالمريضيقودأنبالأحرىهى

الاعتقادمنصلبةأرضعلىالمريفواقفايكون)حسنماكذلكويقول(138!ص

العلاجيالتأثيرمنالاستفادةبشأناعتراضهناكيكونأنيمكنفلاالدني،

.(571ص،6)عليها(ويعتمدالروحيةالمصادرمنينبعمماالكينيةلمعتقداته

درستالىالميدانيةالدراساتمنعدداجمعواآخرونباحثونهناكأنكما

الارتباطتفيدعامةبنتيجةوخرجواالنفسيةالاضطراباتوبعضالتدفىبينالعلاقة

Lyons)وليونس(Pressman)برسماندراسةذلكومنالمتغيرفى،هذقبينالعكسى

الدراساتمنكبيراعددادرسواجم!(قةس6!س3)وجارتنر)"هدهم!ولارسون

وخرجوا،الموتمنوالخوفالقلقمنوكلالتدينبينالعلاقةدرستالتيالميدانية
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التدممنابينالعكسىالارتباطتأليدإلىتميلالدراساتتلكنتائجخلالمنعامةبنتيجة

-2105)الموتمنوالخوفالقلقمنوكل 9 A v,°) ` fir).يعقوبقامكما

(Jacobs)ممارسةبينالعلاقةتناولتالتيالدراساتمنعددافيهااستعرضبدراسة

الأمريكي.المجتمعفيالموجودةالمتعددةالثقافاتضمنالنفسيةوالصحةالدينيةالشعائر

منتخليصالأنرادفيالدينيةالشعائرلممارسةالإيجابيالدورتؤكدعامةبنتيجةوخرج

المودةمثلالنفسيةالصحةمظاهروتعزنر،والعزلةالقلقمثلالنفسيةالاضطرابات

.(298-292ص)ص،(22)والتعاون

الالتزاملعلاقةميدانيةدراساتالمسلمينالباحثينمنالعديدأجرىوقد

نًاوجدقسم.قسمينعلىالدراساتلهذهالعامةالنتيجةوكانتبالقلقبالإسلام

عكسياًارتباطاًوجدالآخروالقسم.(25بم1)القلقيعابمالاسلامبتعاليمالالتزام

.(28؟27؟26؟24)والقلقبالإسلامالالتزامبين

والقلقالتدينبينالعكسيةالعلاقةتؤيدذكرناهاالتيالدراساتونتائج

وهذا،النفسيةالأفرادصحةعلىللتدينالإيجابيالأثريعئمماالأنراد،لدىالنفسى

الحالية.دراستهفيالباحثيتوقعهما

السابقةالدراسات

متغراتمعالتدينأوالقلقعلىأجريتالىالدراساتمنرث!لاهناك

بالقلق،وعلاقتهالتدينعلىأجريتالىالدراساتهويهمناماأنإلا،أخرى

عرضنافيوسنقتصر.أخرىمتغيراتضمنأولوحدهمتغيراًالقلقكانسواء

الباحثاستطاع)والىالأخيرةالعشرالسنواتفيأجريتالىالدراساتعلى

عليها(.الحصول

عيضةعلى،النفسىوالاضطرابالدينحولدراسة(Ross)روسأجرى!ص-

الاضطرابوقاسجاورها.وماشيكاغومدينةسكانمنفردا401منمكونة

الانجز(مقياساستخدمحيثوالقلقالاكتمًابأعراضقياسطريقعنالنفسى
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فيقياسهفتمالدينأما.والقلقالاكتئابمتغيراتقيسعباراتثمانمنالمكون

الاعتقادومحتوىالديى،الاعتقادوقوة)الديانة(،الدينيالانتساب:مجالاتثلاث

كانتالقويالدينيالاعتقادذووالأفرادأنالدراسةبهخرجتماوأهمالديى.

الاعتقادذووبالأنرادقياسابوضوحمنخفضةلديهمالنفسىالاضطرابمستويات

y)النفسىالاضطرابمستوىلديهمارتفعالذينالمنخفضالديى r)

بالقيموعلاقتهالأخلاقيالقلقحولبدراسةحوالةالسيدمحمدقام-

الدينأصولكليةمنطالب501منالدراسةعينةوتكونت،الدينيةوالمفاهيم

وكان،السويسقناةجامعةفيالتربيةكليةمنطالب10.والأزهرجامعةفي

هي:اختباراتاربعةالباحثواستخدمسنة.26-22منالعينةأعمارمدى

للكبار،القلقوسمهَحالةواختبار،(الأخلاقيالنموالقياسالقضاياتحديداختبار

أهمومن.الباحثإعدادمنالأخلاقيالقلقواختبار،الجمللتكملةروترواختبار

)الذيالأخلاقيالقلقبينإحصائيادالةعكسيةعلاقةوجودالدراسةنتائج

عينىلدىالسمةوقلىَالحالةقلقوبين(التدينمستوىفيارتفاعاًيعكس

كلية)طلابالدينيةالعلومدراسةأقمفادهابنتيجةالباحثخرجكما،الدراسة

.(2")الطالبلدىالنفسىالتوترمستوكطتخفض(الدينأصول

علاجفيوالأذكارالأدعيةدورالبناالعظيمعبدإسعادالباحثةدرست-ص--"

منطالبة02منالدراسةعينةوتكونتالدني.النفسيالعلاجطرقكأحدالقلق

القلقمقياسعلىالذرجاتأعلىعلىحصلنممنبالمنصورةالتربيةكليةطالبات

برنامجاالباحثةواستخدمت.طالبة149قوامهاأكبرعينةمنلتيلورالصريح

الأدعيةوبعضالكريمالقرآنقراءةفيهااستخدمتجلساتشكلعلىعلاجيا

عينةلدىالقلقمستوىانخفاضالبرنامجهذانتيجةمنوكان.الدينيةوالأذكار

.(2ْ)البرنامجتطبيقوبعدقبلإحصائيادالبفرقالدراسة

بعفبخينمقارنةنفسيةدراسةالدسوقيومحمدغلابمحمودأجرى-

وبعفخصائصالعنفنحوالاتجاهفيظاهرياوالمتدينينجوهرياالمتدينين
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ثهسعينجامعتيمنوطالبةطالبا454منالدراسةعينةوت!صنت،الشخصية

من273منهمالديانةحيثومن،إناث218وذكور23منهموالميا،

سنة22-18بينمااعمارهموتراوحت،المسيحيينمن1والمسلمين

الدينيالتوجهلقياسمقاييستسعةواستخدم.سضة1906مقدارهعمري.ممتوسط

للشخصية،إيزنكوقائمة،العنفنحووالاتجاه،ديانةلكلوالجوهريالظاهري

للكبار.القلقوحمة،الضبطلوجهةوروتر،الذاتوتأكيد،والسيطرةوالجمود،

بينإحصائيادالموجبارتباطوجدالتاليهَ:النتيجةالدراسةنتائجمنويهمنا

ضعيفاالارتباطهذاكانبينما،الدراسةعينىلدىوالقلقالظاهريالديىالتوجه

.(26)الدراسةعينىلدىوالقلقالجوهريالدييالتوجهبيندالوغير

فيالدمحطالعلاجفعاليةمدىحولدراسةمحمددرويث!محمداجرى-ص

التربيةكليةمنطالبا20منالعينةوتكونت،الجامعةطلابلدىالقلقتخفيض

القلق،مقياسعلىالأعلىالإرباعيدرجاتعلىحصلواممنثهسعينبجامعة

الدينية،للمعالجةتعرضت(طلاب)عشرةتجرييةأحدهمامجموعتينإلىولهسموا

،32العينةعمرومتوسط،معالجةلأيتتعرضلم(طلاب)عشرةضابطةوالأخرى

علاجىبرنامجوطبق،الباحثإعدادمنالقلقمقياسواستخدمسنة.20

نتيجةوكانتنردية.بطريقةطبقتجلسه1َ!هاستغرقالتجرلييةللمجموعة

المجموعتينبينالقلقدرجاتانخفاضفيإحصائيادالةنروقوجودالدراسة

التجرببية)1(.المجموعةلصالحالعلاجيالبرنامجاننهاءبعدوالضابطةالتجريبية

النفسى،القلقعلىوأثرهوالقدربالقضاءالإيمانالشويعرطريفةودرست-

يحدة،للبناتالتربيةكليةمنطالبة200منمكونةالعينةكانتحيث

منالقلقومقياسالباحثةإعدادمنوالقدربالقضاءالايمانمعَياسواستخدمت

علاقةوجودالدراسةنتاثأهممنوكان.فهمىحميةوترجمةكاتلإعداد

عينةلدىالقلقومستوىوالقدربالقضاءالإيمانبينإحصائيادالةسالبةارتباطيه

الطالباتبينالنفسىالقلقدرجةنيإحصائيأدالةفروقاًوجدتكما،الدراسة

.(27)!خياضلاالمجموعةلصالحبهامماناالأ!
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وعلاقتهالدينيالالتزامحولأخرىبدراشمةالضويعرطريفةقامتكما-

Yمنعينةعلى،الموتبقلق AVالإناثمن41وهالذكورمن142منهما

.وجدة-المكرمةمكةمدينىفياتعليمياالقطاعفيوالعاملاتالعاملين

منوكان.الباحثةإعدادمنوهماالموتوقلقالديىالالتزاممقياسىواستخدمت

ومستوىالدينيالالتزاممستوىبينإحصائيادالةسالبةعلاقةوجودالنتائجأهم

عينةلدىالنتيجةكانتالعكسوعلىالذكورالدراسةعينةلدىالموتقلق

.(28)الاناث

-:انليةئقالحظإلىا!بقةالدراساتمراجعةمنونلخص

.(28؟27)والقلقالتدينبينإحصائيادالسالبارتباطوجود-

.(25؟\)الأنرادلدىالقلقمستوىيخفضالدينيالعلاج-

.(24)القلقومنهاالنفسيةيخففالاضطراباتالدينيةالعلومدراسة-

ومنهاالنفسيةالاضطراباتمعسلبياًيرتبطالمرتفعوالتدينالجوهريالتدين-

.(23،26)القلق

بينعكسيةعلاقةوجودالباحثيتوقعأعلاهذكرهسبقماعلىوبناءً

الحالمِة.دراستهعينةلدىوالقلقالتدين

الدراسةفروض

يمكنالسابقةالدراساتونتالْجالنظريالإطارىِفوردأنسبقماعلىبناءً

-:التاليةالفروضصياغة

درجاتمتوسطبينإحصائيادالةسالبةعلاقةتوجد-:الأولالفرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالدراسةعينىأنرادلدىالعاموالقلقالتدين

التديندرجاتمتوسطبينإحصاثيادالةشالبةعلاقةتوجد-:انفيالفرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالشريعةكليةطلابعينةلدىالعاموالقلق
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التديندرجاتبينإحصائيةدلالةذاتعلاقةتوجدلا-:انلثالفرض

.ممقياسىيقاسانكماالاجتماعيةالعلومكليةطلابعينةلدىالعاموالقلق

الحالية.الدراسة

الدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدالرالمجع:-الفرض

طلابعينةلصالحالتدينمقياسعلىالدراسةعينىطلابعليهايحصلالى

ال!نَمريعة.كلية

الدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجداحنمس:-الفرض

طلابعينةلصالحالعامالقلقمقياسعلىالدراسةعينىطلابعليهايحصلالتي

الاجتماع!ة.العلومكلية

التدينمستوياتبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجد-:السادسالفرض

القلق.مقياسدرجاتعلىالكليةونوع(والمنخفضوالمتوسط)المرتفع

القلقمستوياتبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدا!ج:-الفرض

التدين.مقياسدرجاتعلىالكليةونوع(والمنخفضوالمصَوسط)المرتفع

الدراسةإجراءات

ضوءفيالوصفىالمنهجمنالارتباطيةالطريقة.استخدمت-:الدراسةمنهج-1

متغرين.بينالعلاقةدراسةعلىالقائمالحاليةالدراسةمنالهدف

-:التاليةالإحص!ليةالأساليباستخدامتم-:الإحصائيةالأدماليب-2

الطرفين.وذوالواحدالطرفذوالمتوسطاتلدلالةا"ت"اختبار-

الثنائي.التباينتحليلاختبار-

الإحصائيةالأساليبأنسبلأنهماالاحصائيينالأسلوبينهذقاخ!ياروجرى

الحالية.الدراسةفيالمطروحةالفروضصحةلاختبار

جامعةمنطالبا240منالحاليةالدراسةعينةتكونت-:الدراسةمجنة-3

)المستوىالشريعةكليةمنطالبا911منهم،الإسلاميةسعودبنمحمدالامام
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العلومكليةمنطالبا121وسنة،21004عمرهممتوسط(الرابع

منوجميعهمسنة22097عمرهممتوسط(الرابع)المستوىالاجتماعية

المجموعتينبيناختلافوجودلافتراضالعينةهذهاختياروسبب.السعودينن

الاجتماعية(العلومكليةأقساموطلابالشريعةبكليةالشريعةقسم)طلاب

الذيالدينيةالمعلوماتكملاختلافوالقلقالتدينمتغيرىمنكلثني

فيالشرعيةالعلوممقرراتتمملحيث،الدراسةخطةفيمجموعهكلتدرسه

للتخرجالمطلوبةالساعاتعددإجماليمن%80علىيزيدماالشريعةقسم

مقرراتساعاتعددنسبةتزيدلاالاجتماعيةالعلومكليةأقسامفيبينما

اختياروسبب(29)التخرجساعاتعددإجماليمن%52عنالسرعيةالعلوم

نأيشترط(العام)القلقالدراسةمقياسياحدلأنالرابعالمستوىطلاب

الأولالمستوكطمنالعينةاخذتفلوسنة،18فوقالمقياسعليهالمطقيكون

الأولالمستوىطلابمنهناكلأن،الشرطلهذاتجاوزذلكفييكونفقد

منتصفهوالمستوىهذاأنإلىإضافةسنة،18عنيزيدلاعمرهمن

الطالب.سلوكعلىالمعلوماتأثرنرىأنيمكنخلالهومنالجامعيةالدراسة

لكلالمعياريوالانحرافالعمرومتوسطالعدديبين(1)رقموالجدول

الدراسهَ.عينةمجموعىمنمجموعة

(1)رقمجلىول

الدراسةعينتيلدىالمعياريوالانحرافالعمرمتوسط

المعياريالانحرافالمتوسطالعددالمجموعة

119211042063ال!ثريعةطلاب

131220971,9vالاجتماعة.عطلاب

-:التاليةالمقالي!الحاليةالدراسةفياستخدمت-:الدراسةمقالس-4

عبارةستينمنويتكون(14)الصنيعصالحإعدادمن-:التدينمقياس(أ)

-:يليماتشملالمقياسموضوعاتوقائمة،خياراتثلاثةعبارةلكل
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عبارات-6.الايمانأركان-1

عبارات-9.الإسلامأركان-2

عبارة-81واجبات-3

عبارة-72تمنهيا-4

الساحةفيالموجودةللمقاليسشاملةمراجعةبعدالمقياسبناءتموقد

الاتساقوصدقالمحكمينصدقهما:بطريقتينالمقياسصدقوحسب،العلمية

بطريقتينالثباتحسابتمكما.مقبولةصدقمعدلاتعلىوحصلالداخلى

النصفيةالتجزئةوطريقة.،89الارتباطمعاملوكانالتطبيقإعدادطريقةهما:

الثباتاستخراجتمكما.عاليةثباتمعاملاتوهي.،94الارتباطمعاملوكان

..،91قيمتهوكانتألفاارتباطمعاملبطريقةالحاليةالعينةعلى

بعد(3ْ)الليلجملمحمدإعدادمنللرالثدين:-العامالقلقمقياس)ب(

لكلعبارةوحمسينستمنمكونوهوالميداق،فيالمستخدمةللمقالي!مراجعته

أربعةعلىالمقياسعباراتووزعتليكرت،بطريقةموزعةخيارا!!سةعبارة

والبعدعبارات8ولهالعقلىوالبعدعبارة27ولهالانفعاليالبعدهي:أبعاد

بأربعالصدقوح!.عبارة11ولهالسلوكيوالبعدعبارة20ولهالجسمي

والصدقالمفرداتوصدقالفرضىالتكوينوصدقالمحكمينصدقهي:طرق

الإتساقبطريقةالثباتحسبكما،مقبولةالصدقمعدلاتوكانتالتمييزي

ويعكس.،94يساويالمعاملوكانكرونباخألفامعادلةمنللمقياسالداخلى

ارتباطمعاملبطريقةالحاليةالعينةعلىالثباتاستخراجتمكما.عاليةئباتدرجة

.!،93قيمتهوكانتألفا

العينةأفرافىجميععلىالدراسةمقياسيبتطبيقالباحثقامالتطيق:--5

الاجتماعيةوالعلومالشريعهَكليىيخاالرابعالمستوىأساتذةمعبالتنسيق

الدراسيالفصلخلالوذللثبالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعة

هـ.4191/0421الجامعىالعاممنالثاني
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النتائجوتفسيرتحليل

-:الحاليةالدراسةإليهانتهتماأبرزيليما

درجاتمتوسطبينإحصائيادالهَسالبةعلاقةتوجد-:الأولافرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالدراسةعينىأنرادلدىالعاموالقلقالتدين

تحققالنتيجةوكانت"ت11اختباراستخدمالفرضهذاصحةمنللتحقق

.(2)رقمالجدولفيظاهرهوكماالفرضصحة

2)رقمالجدول

الأولالفرفىصحةمنالتحقق

الدلالةمشوى**تقيمةالمعياريالانحرافايوسطالمتغبر

.".003301-14"14513572التدءت

29"130.9179القلق

التدينمستوىلديهالذيالفردأنيعىوهوالفرضصحةيتبينهناومن

دراسىإليهانتهتماتماثلالنتيجةوهذه.القلقمستوىبالمقابللديهسينخفض

مستوىمعسلبياارتبطوالقدربالقضاءالإيمانأنمن(28؟27)الشويعرطريفة

.الموتمستوىمعسلبياارتبطالمرتفعالدلِىالالتزاممستوىأنكما،القلق

عكسياالتدينمستوىارتفاعارتبطحيث(24)حوالةالسيدمحمددراسةوكذلك

والمعلمينالأولياءيدعومماوهذا.الدراسةعينىلدىالسمةوقلقالحالةقلقمع

كالصلاةعباداتمنانواعهابكافةالطاعاتالتزامعلىوالطلابالأبناءلحث

الايمانمستوىمنيرفعمما،الطاعاتمنوغيرهاوالصياموالصدقاتوالزكاة

.وغيرهكالقلىَالنفسيةالأمراضمنوقايتهمفي-اللةبإذن-سبباًويكونلديهم

درجاتمتوسطبينإحصائيادالةسالبةعلاقةتوجدالظفي:-الفرض

.ممقياسىيقاسانكماالشريعةكليةطلابعينةلدىالعاموالقلقالتدين

الحالية.الدراسة

!م!حم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!محةتحققالنتيجةوكانت"ت11اختباراستخدمالفرضصحةمنللتحقق

.(3)رقمالجدولفييظهركماالفرض

آ

لتدينا

لقلقا

(r)رقمالجدول

الثافيالفرضصحةمنالتحقق

"ت"قيمةالمعياريالانحرافالمتوسط

10362046 - 13027 (o،.

26و127.3220

الدلالةمستوى

كليةطلابعينةأنيعنيوهوالفرضصحةالنتيجةهذهتدعموهكذا

بدرجةلديهمالقلقمستوىانخفضقدلديهمالتدينمستوىارتفعالذينالشريعة

والئ(24)حوالةالسيدمحمددراسةفيظهرلمامقاربةالنتيجةوهذهإحصائيا،دالة

لدىالنفسىالتوترمستوىنَحفضالدينيةالعلومدراسةأنمفادهابنتيجةخرجت

المعالجةأنمنمحمد)1(درويش!محمددراسةبهخرجتماتقاربكما.الطالب

المعالجهَ.لتلكتعرضتالتيالمجموعةلدىالقلقخفضتالدينية

التديندرجاتبينإحصائيةدلالةذاتعلاقةتوجدلاانلث:-الفرض

الحالية.الدراسة.ممقياسىيقاسانكماالاجتماعيةالعلومكليةطلابعينةلدىوالقلق

صحةعدمالنتيجةوكانتا"تا"اختباراستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

.(4)رقمالجدولىِفيظهركماإحصائيا،دالةسالبةعلامَةوجدتحيثالفرض

%

لتدينا

القلق

(4)رقمالجدول

اكلثالفرضصحةمنالتحقيق

"ت"قيمةالمعياريالانحرافالمتوسط

13902513066-393،.

134.4467,ry

!ح
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الاجتماعيةالعلومكليةطلابكونعلاقةوجودعدمافتراضسببكانوقد

يعىقدمماالش!ريعةكليةبطلابقياساالشرعيةالعلوممقرراتعددفيحظاأقل

الإمامجامعةطلابأنعلىتدلالنتيجةهذهولكن،تدينهممستوىفيانخفاضاً

عامة.بصورةمرتفعتدين.ممستوىيتمتعونفيهايدرسونالىالكليةعنالنظربغض

نأمنالدسوقى)62(ومحمدغلابمحموددراسةفيجاءمامعالنتيجةهذهوتتسق

القلق.معضعيفالديهمالارتباطكانالجوهريالتدينأصحاب

الىالدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-:الرابعالفرض

الشمريعة.كليةطلابعينةلصالحالضدتمقياسعلىالدراسهَعينىطلابعليهايحصل

تقَعحتوقد،الطرفينذي"ات"اختباراستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

.(5)رقمالجدولفييظهركماالفرضصحة

(5)رقمالجدول

الرابعالفرفىصحةمنالتحقق

الفروقاتجاه""تقيمةالمبريالانحرافالمتوسطالكلية

لصاالفروق*130276096؟51036الضريعة

1360256613الاجتماعية.ع

"،..\!الدلالةمستوى*

لدىالتدفىمستوىمنترفعالشرعيةالعلومدراسةأنتؤكدالنتيجةوهذه

محمددراسةفيجاءماالنتيجةهذهوتوافق،الأخرىالتخصصاتبطلابقياساًطلابها

الطالبلدىالنفسىالتوترمستوىتخفضالدينيةالعلومدراسةأنمن(24)حوالةالسيد

تدينه.مستوىلارتفاع

الدرجاتمتوسطبينإحصالًيةدلالةذاتنروقتوجد-:الخامسالفرض

طلابعينةلصالحالعامالقلقمقياسعلىالدراسةعينتيطلابعليهايحصلالى

الاجتماعية.العلومكلية

+8!حم
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تحققتوقد،الطرفينذوا"ت"اختباراستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

.(6)رقمالجدولفييظهركماالفرضصحة

(5)رقمالجدول

اظمسالفرضصحةمنالتحقق

الفروقاتجاه"ت*قيمةالمعياريالانحرافالمتوسطالكلية

لصاالفروق+134044320671086الاجتماعية.

12703226020الشريعة

.،.6-الدلالةمستوى*

حيثضعيفمستوىوهو(..،.6)كانالدلالةمستوىأنويلاحظ

كانوإن(.،.5)أو(.،.1)المسضويينأحدقبولالبحوثثنيالعادةجرت

نروفوجودلهتؤكدالجدولفي؟المعياريةوالانحرافاتالمتوسطاتفيالناظر

الخامس.الفرضذلكعلىنصكماالاجتماعيةالعلومطلابعينةلصالحواضحة

الديىالاعتقادذويالأنرادأنمن(23)سوربهخرجماتقاربالنتيجةوهذه

ذويبالأنرادقياسامنخفضةلديهمالنفسىالاضطرابمستوياتكانتالمرتةح

كما.النفسىالاضطرابمستوىلديهمارتفعالمنخففالذينالديىالاعتقاد

أصولكليةطلابأنمن(24)حوالةالسيدمحمددراسةنتيجةفيجاءماتوافق

التربية.كليةبطلابقياسامنخفضالديهمالنفسىالتوترمستوىكانالدين

التدينمستوياتبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-:سد!لاالفرض

القلق.مقياسدرجاتعلىالكليةونوع(والمنخفضوالمتوسط)المرتف!

صحةتحققوقد،الثنائيالتباينتحليلاستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

.(7)رقمالجدولثنييظهركماالفرض

!!
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(7)رقمالجدول

السادسالفرضصحةمنالتحقق

"ف8قيمةالمربعاتقوسطالحريةدرجةالمربعاتمجموعالتباينممدر

*42764056221382028563052المجموعاتبين

8992.6923737.94الجموعاتداْ

01707820239الجموع

.،!.\-الدلالةمستوى*

لدكط(والمنخفضوالمتوسط)المرتفعالثلاثةالتدينمتوسطاتأنيعىوهذا

التدينأصحابأنيعنيمماإحصائيةدلالةذاتفروقبينهاكانكليةكلطلاب

والمنخفضالمتوسطالتدينأصحابوبينبينهمالفروقكانتكليةكلفيالمرتفع

الرابع.الفرضفيوردلماجزئيتأكيدهذاوفي،إحصائيةدلالةذات

القلقمستوياتبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدا!لمجع:-الفرض

القلق.معَياسدرجاتعلىالكليةونوع(والمنخفضوالمتوسط)المرتافعالثلاثة

صحةتحققتوقد،الثنائيالتباينتحليلاستخدمالفرضصحةمنوللتحقق

.(813رالجدولننييظهركماالفرض

(A)رقمالجدول

السابعالفرضصحةمنالتحقق

"ف8قيمةالمربعاتمتوسطالحريةدرجةالمربعاتمجموعالتباينمصدر

!2431601421215800715033المجموعاتبين

18.1878682371،92.69الجموعاتداْ

212184033239المجموع

.،هـ.1-الدلالةمستوى

!ح
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لدى(والمنخفضوالمتوسط)المرتفعالثلألةالقلقمتوسطاتأنيعىوهذا

القلقأصحابأنيعىمماإحصائيةدلالةذاتفروقبينهاكانكليهَكلطلاب

والمنخفضالمتوسطالقلقأصحابوبينبينهمالفروقكانتكليةكلفيالمرتفع

الخاسى.الفرضفيوردلماجزئيكيدهذاوفي،إحصائيةدلالةذات

المقترحةوالدراساتالتوصيات

التدينبينعكسيةعلاقةهناكأنالدراسةهذهنتائجخلالمنلناتبين

طلابمنقلقاوأقلتديناًأكثرال!نَمرعيةالتخصصاتطلابأنتبينكما،والقلق

التوصياتالباحثيقدمالحاليةالدرا!ةنتائجعلىوبناء.الاجتماعيةالتخصصات

-:التالية

الموادنصيبزيادةعلىوالمدارسالجامعاتفيالمناهجواضعويحرصأن-

خفض-وعلىالطلابتدينمستوىرفععلىإيجابيأثرمنلهالماالشرعية

الواجبسواخالعباداتأداءعلىبالحثذلكويتم.لديهمالقلقمستويات

وسلموآلهعليهاللةصلىاللةرسولهدىواتباعمنها،والإكثار،والنافلةمنها

..والآخرةالدنياأمورجميعفي

لماالمناسبةبالطرقطلابهملدىالإيمانمستوىزيادةعلىالأساتذةيحرصأن-

حفظعلىحثهمذلكومن.النفسيةصحتهمعلىحسنةنواتجمنلذلك

وهو،عبادةفذلك،العظيمالخيرمنفيهلما،تلاوتهعلىوالمداومةالكريمالقرآن

الصدور.ثنيلماشفاء

فيلأنوتدينهماممانهممستوىزيادةعلىرصالحعلىالمجتمعأنرادحث-

منوالمثوبةوبالأجر،النفسىالاضطرابعنبالبعدالدنيافيلهمخيراَذلك

.الآخرةفياللة

!ح
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مقترحةدراسات

المقترحةبالدراساتالباحثيوصىونتائجهاالحاليةالدراسةخلالمن

-:التالية

الجامعة.طالباتلدىوالقلقالتدينبينالعلاقاتدراسة-

.(مقارنة)دراسةالجامعةوطالباتطلابلدىوالقلقالتدينبينالعلاقةدراسة-

وغيرالسعوديينالجامعةطلابلدىوالقلقالتدينبينالعلاقهَدراسة-

السعوديين.

مح!
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جعلمراا

طلابلدىالقلقتخفيضفيالدعطالعلاجفعالية)مدىدرويمحمد.محمد،-ء

.212-186،(ـه6141أول)ربيع،15عالأزهر،جامعة،التربية(الجامعة

منشور،غرعلميتفرغبحث،النفسيةوالصحةالتدين.إبراهيمبنصالح،الصنيع-2

هـ.0421،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة

تجريبية،دراسة:المراهقةمرحلةفيبالشخصيةوعلاقتهالقلق.إبراهيمكمال،مرسي-!

.م9791،العربيةالنهضةدار:القاهرة

دار:الرياض،النفسلعلمالإسلامىالتأصيلفيدراساتبراهيم.ٍابنصالح،الصنيع-4

هـ.1416،الكت!عالم

,5-Jung, C.G., Psychology and Religion: West and East, second edition

.1969,London, Routldge & Kegan Paul

التساميبالمعئ،العلاجىِفمقدمةمعئ:عنبيحثالانسانفيكتور.فىانكل،-ي

هـ.132.،الأوليالطعة،القلمدار:الكويتمنصور،طلعتترجمة،بالنفس

الدينعزوعا*لمنصورطلعتترجمةالإنسافي،النفسعلم،فرانك،سيفرين(7)

.56-34،(م9781)،المصريةالانجلومكتبة،القاهرة،الببلاويوفيولا

الكاثوليكية،المطعة:بيروت،والعلوموالأدباللغةفيالمنجد.لويس،معلوفول-

.م1966

9- Rohrbaugh, J. & Richard Jessar. Religiousity in Youth: A Personal

arch43(،),(ول,control against deviant bejaviour. Journal of Personality

.136-1551975(، pp.

الفكر،دار:بيروتمجلدا.وعشروناثنان.القرآنلأحكامالجامعمحمد.القرطى،-1.ص

؟هـ.074،الأوليالطبعة

مم!
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الوسيط،المعجمالنجار.القادهـومحمدعبدوحامدالزياتوأحمدأحمد،مصطفى-11

تاريخ.بدون،الإسلاميةالمكتبة:استانبول،العربيةاللغةمجمع،جزاءن

له،الدينعلاج،تياراتهمححادره،:الإنسانيالقلق.إبراهيممحمدالفيومى،-12،

هـ.5041،العربيالف!صدار:القاهرة

فياستطلاعيةدراسة:للراشدينالعامالقلق)مقياسجعفر.محمد،الليلجمل3

اول)ربيع،4ع،والتربويالمسيوالقياسالتقويم(السعوديةالعربيةالمملكة

.329-313صص(ـه1415

الطعةالرشد،مكتبة:الرياض،الجريمةعلاجالتدفى-.إبراهيمبنصالح،الصنيع-41

911،الثانية f.هـ

:بيروت،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير.الرحمنعبد،السعدي-15

هـ.1741،الرابعةالطبعة،الرسالةمؤسسة

الخامسة،الطبعة،الإسلاميالمكتب،تورب،ءازجأستةالمسند،أحمد.،حنبل-11

.264،صالجزءالخامسهـ،1405

1 V-الطبعةالحدث!،دار،بروتأجزاء،خمسةداود،أبيسنن.سليمانداود،أبو

1394الأولمب c،1319رفمحديث،الثانيالجزءهـVA vo c.

نوبل،جائزةكشب،شفيقعادلترجمة،المجهولذلكالإنسانالكسي!ع!.،كاريك-مز

.م9731،للكتابالعامةالهيئة:القاهرة

الآفاقدار:بروت،عبدهسميرترجمةالديى،!النفععلم.سريل،ب!ليوت-19

هـ.5041،الأولىالطعة،الجديدة

الثانيةالطبعةوالنئ!ر،للطباعةالعلمدارجدة:انقرآن،ظلالفيسيد.قطب،-20

هـ.1406،عشرة

انمسة،الطبعة،الرسالةمؤسسة:بيرضت،والصحةالصوم.نجيب،الكيلاني-21

هـ.1406

!ح
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,(Editorمم!; Religion and Mental (19) Health. New Yor)م.ذ.،,ker22لما- Sch

.1992,Oxford University Press

23- Ross, C. E., Religion and Psychological distess. Journal for The Scientific

.236-245study of Religion, 29 (2)" 1990, pp

شرائحلدىالدينيةوالمفاهيمبالقيموعلاقتهالأخلاقىالقلقالسيد.محمد،حوالة-2ء

رسالةثهس،عينجامعة،البناتكلية،ميدانيةدراسة:الجامعيالمصريالضبابمن

.م0991،منضورةغيرماجستير

طرقكاحدالقلقعلاجفيوالأذكارالأدعية)دورالعطم.عبدإسعادالبنا،-2ِ5

،الأولالجزءمصر،فيالنفسلعلمالسادسالسنويالموتمرالديى(النفسىالعلاج

-099In،النفسيةللدراساتالمصريةالجمعية،القاهرة o ? 'r1.

بينمقارنةنفسية)دراسة.الدسوقيإبراهيمومحمدالرحيمعبدمحمود،غلاب-2كا

الشخصية(خصائصوبعضالعنفنحوالاتجاهفيظاهرياوالمتدينينجوهرياالمتدشِين

.375-337صص،(م4991)يوليو،3ع،الرابعالمجلد،نفسيةدراسات

دار:جدة،النفسىالقلقعلىرأثرهوالقدربالقضاءالإيمان.طريفةال!ثويعر،7ص

1والنشر،للطاعةالعربيالبيان 4 . A.هـ

التربيةكلية،الموتبقلقوعلاقتهالإسلامفيالديىالالتزام.طريفةالث!ويعر،!كى-

هـ.9.41،منشورةغردكتوراهرسالة،بجدةللبنات

الامامجامعة،والمعلوماتالدراساتإدارة،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةدليل-29

هـ.5141،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمد

المملكةفيا!شطلاعيةدراسة:للراشدينالعامالقلقمقياسمحمد.،الليلجمل-30

هـ.6411ناشر،بدون،الرياض،السعوديةالعربية

مح"
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إلمضينُإبزَإئ!

قسامأفصسييةوالدالخططا

ثامعاتالنفسعلم

الخليج!التعاوتثلسدود
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مقدمة

وصحبهآلهوعلىمخمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئةالحمد

أجمعهضما.

افموهأساسركيزةالمعاصر،العامبلدانمنبلدأيفي،الجامعيةاللراساتتعتبر

علىوقدرتهاومحنرتهاالجامعيةبرامجهايحودةعادهَلو!دلاوتفتخر،الأفضلنحووتطوره

لم،العادولباقىمثل،الخليجىالتعاونمجلسودول.الحديثةالحياةمستجداتمعالتجاوب

تسدالىوالكلياتالجامعاتإنشاءخلالمنالجامعيةبالدراساتكبيرةبدرجةمهتمة

اليوموعالموالازدهار.الرقينحوالخليجىبالمجتمعللسيراطؤهلةالكفاعاتمناجتياجاتها

الحياةجوانبعلىكئيرةأحيانفيطعنوالذيالأقتصادي،بالجانبكبرةبدرجةاهتم

نأالكنيرعنهيغفلماولكن،الحديثالتطورعصبالاقتصاديةالقوةتعتبرحيث،الأخرى

وجودعلىيعتمدالاقتصادنجاحلأن،التعليمىالتخططعلىيعتمدالاقتصاديالتخطط

أنواعمعظم)أنقائلأالشديذلكيؤكدكما،الاقتصاديةالخططلإنجاحالمؤهلالإنسان

التربويالتخططمخرجاتعلىكبيربشكلتعتمدالاقتصاديالتخططوخاصةالتخطط

.(62ص!91104)(التنميةمجالاتكلنجاحفيالبشريالعاملأهميهَنظرأوالتعليمى

فيالإيجابيةالقيمدعمفيالتعليمدورتعزيزإلىالخليجيةالدولوتسعى

ومجتمعهم،دينهمتجاهلواجبهمالواعينالخريجينمنالاستفادةيمكنلكىمجتمعاتها

السادسةدورتهفيالأعلىالمجلسترارخلالمنالمجلسدولزعماءذلكأكدوقد

الأهدافرصدتهـحيث1406صفر22إلى19منالفترةفي.ممسقط

التنميةخططاحتياجاتمقابلةفيوالتعليمألتربيةدوربتحقيقالكفيلةوالوسائل

خلالمنوذلكالايجابيةالقيم)تعزيزمنهاوكان،التعاونمجلسلدولوالتكامل

الدارسين،وتقييمالشهاداتإسنادفيلدورهالتعليمىللنظامالموضوعيةالممارسة

القيمهذهتكونبحيثالمسؤولينوسلوكوالنشاطاتالمناهجخلالومن
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غرسهاوضمان،والسلوكالنشاطمنطلقوممارستها.الكتابمحوروالتوجهات

وفي.(169صهـ،1414،المشتركالعمل)قرارات.(المنهجهدفواحترامها

المجتمعخصائصعلىالقائمالمتميزبالتعليمالاهتماموجوبعلىدلالةهذا

التعليميةوالخططالأهدافتكونلابحيثالإسلاميالدينأهمهاوالىالخليجى

للجامعاتالعربيةالجامعاتتبعيةنوفلانتقدوقد.الآخرينلدىلماأعمىتقليدا

تستفدولمالعريقالاسلاميماضيهاأهملتوأنهابرامجها،فيوالأمريكيةالأوربية

فيهي-مجملهافي-المعاصرةالعربيةالجامعاتإن11فيقوليجبكانكمامنه

طبيعيانمواوليست،والأمريكيةالأوربيةللجامعاتونتاجتقليدأمرهاحقيقة

فيالمنطقةهذهفيوازدهرتنشأتالتيوالتعليميةالعلميةللمؤسساتواستمرارا

وأ،القديمةمصرفيالعلميوالبحثالتعليممؤسسات-والوسيطةالقديمةالعصور

منيبقولمالأولىاندثرت،المثالسبيلعلىالاسلامة،والمساجدالمدارس

العلميةالحياةهامشعلىوتعملتعي!الثانيةواستمرتالكثير،وعلومهاتقاليدها

.(56ص،م9921)نوفل،الأثر"ضعيفةالحجمضئيلةالحديثةوالاجتماعية

الجامعاتعلىينطبقماغالباعليهاينطبقالخليجيةالجامعاتوبرامج

الذيمجتمعهاوخصائصظروفهايناسب.مماتميزهاوعدمالتقليدحيثمنالعربية

فيه.تعيش

الدراسةمشكلة

اهتماممحورهيالجامعاتفيالعلميةللأقسامالدراسيةالخططأنشكلا

الجامعة.فيدراستهمنالطالببهسيخرجماهومح!واهالأنوالمواطنينالمسؤولين

هو:المطروحالسؤالولكن

مناسبطلابنايدرسهالذيالساعاتوعددالمقرراتمحتوىهل

الذيالباحثينأحدقالهلمانعودالسؤالهذالإجابة؟اليوممجتمعنالاحتياجات
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تخصصاتلطلابناندرسإننا11يقولحيثالخليجدولفيالعاليالتعليمدرس

لعام)قياساترن(ربعنحومنذ)أيالخليججامعاتأنشئتمنذوضعتومقررات

احتياجاتعنيكونماأبعدهوالاَنسرَديبعفمافإنويقيناهـ(1405

نأالجامعاتوعلى،المجتمعفيظهرتمتجددةاحتياجاتهناكإنكما،الإقليم

إذاحئومقرراتهامناهجهافيمقابلتهاعلىتعملوأن،الحاجاتهذهتستشعر

ولهذالهممفيدةمؤهلانهموكان!،المجتمعلحاجةمناسبينكانواطلابهاتخرج

.()48ص،ـه14!5ا)مرسى،االمجتمع

علمأقسامفيالدراسيةللخططمقارنةدراسةإلىالباحثدعاماوهذا

والاختلافالتشابهجوانبلمعرفةالخليجيالتعاونمجلسدولجامعاتفيالنفم!

وخصائصه.الخليجىالمجتمعلطبيعةملاءمتهاومدىالخططتللثفي

الدراسةهدف

فيالبكالوريوسلمرحلةالدراسيةالخططمقارنةإلىالحاليةالدراسهَتهدت

الساعاتوعددالمقرراتعددحيثمنالخليجيةبالجامعاتالنفسعلمأقسام

دعمهاحيثمنالمقرراتعلىنظرةإلقاءوكذلك،الدرجةعلىللحصولالمطلوبة

مجالفيتوظفإسلاميةخلفيةلهيونر.مماللطالبتزويدهاومدكطالاسلاميةللقيم

الحالي.العصرمتغيراتتناسبمقرراتعلىاحتوائهامدىإلىإضافة،تخصصه

الدراسةأهمية

الراهنةالظروفضوءوفي،المدروسالموضوعأهميةمنالدراسةأهميةتنبع

النفطمنالدخلانخفاضأهمهامنوالتي،الخليجيالتعاونمجلسدولبهاتمرالى

المتقدمينوالطالباتالطلابأعدادوزيادة،(الدولتلكلدخلالرئيس)المصدر

يضاف،المتقدمينجميعاستيعابعلىالأقسامقدرةعدممعبالجامعاتللالتحاق
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الجامعية،التخصصاتبعضمنالحكوميالقطاعلدىاكتفاءحصولذلكإلى

خريجىلدىالبطالةمننوعاأظهرمما،والاجتماعيةالضفسيةالتخصصاتومنها

هذهمعمناسباتجاوباالخاصالقطاعيظهرلمعندماخصوصا،الأقسامتلك

برامجإعدادفيجهدبذلدونالأجنبيةالعمالةعلىمعتمداوظلالمشكلة

الخاعالقطاعي!طلبهاالىالأعماللممارسةالخرجينأولمكتؤهلتدريبية

الحاليةالدراسهَأهميةيتبينهناومن.(536-535صصهـ،0141)القرني،

لخصائصملاءمتهاومدىالنفسعلمأقسامخططمقارنةتحاولالى

الخليجى.المجتمعواحتياجات

المصطلحات

النفسعلمأقسام،الدراسيةالخططهما:.ممصطلحينيلىفيمانعر:

الدراسة.موضوع

-:الدراسيةالخطط-1

القسم)أوالمدرسةتتناولهاالىومناهجهاالدراسيةالموادمجموعةهى

كلفيزمنمنمادةيخصملكلماومدى،معينةتعليميةمرحلةفي(العلمى

منالجامعيهَ،التعليميةالبرامجعرفتكما.(\4YYص،ت.ب)حافظ،مرحلة

الخليجلدولالعربيالتربيةمكتبأعدهاالىللجامعاتالذاتيالتقويمدراسةخلال

الوسائط11بأنها،الجامعاتومديريلرؤساءالثالثةالفكريةالندوةفيوقدمهاالعربي

هذهخلالمنإذ،ملموسوامَعإلىاهدافهالترجمةالجامعةتوظفهاالىوالأدوات

الىوالقيموالاتجاهاتوالمهارا!والمفاهيمبالمعارفالطلبةتزويديتمالبرامج

والمهنوالأعمالبالوظائفوالاضطلاعجهة،منمجتمعهم!التكيفمنتمكنهم

ومديريلرؤساءالثالثةالفكريةالندوة)وقائع"أخرىجهةمنلها،أعدواالى

.(126عىهـ،1409،الجامعات
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الدراسيةالمقرراتمجموعة:الدواسةهذ،فيالدراسيةبالخططونقصد

علىللحصولالخليجيةبالجامعاتالنفسعلمقسمفيالدارسبهايطالبالى

التخصص.هذافيالبكالوريوسدرجة

-:المدروسةالنفسعلمأقسام-2

تحديدأجلمنالمصطلحاتفيالأقسامهذهوضعمنالباحثقصد

الجامعاتكلفيموجودهَالنفسعلمدراسهَ.لأن.الدراسةستشملهاالىالأقسام

التربوية،الاعداديخاخصوصا،كمقررات-تقريبا-الخليجية)الأدبية(والكليات

منيحصلكاملةبرامجتقدملالكنهاالمقرراتتلكمثلتقدمأقساموتوجد

علمبأقساميقصدولذللثالنفم!.علمفيالبكالوريوسدرجةعلىالدارسخلالها

الى(كلياتوليستجامعاتفي)الموجودةالأؤسامهى:بالدراسةالمعنيةالنفس

النفس.علمفيالبكالوريوسدرجةعلىللحصولتؤديبرامجتقدم

الدراسةإجراءات

علموأقسامجامعاتادلةمنعليهالحصولاستطاعلمابالرجوعالباحثقام

دولبسفاراتالثقافيةالملحقياتطريقعنأوالمكتباتمنسواء،الخليجيةالنفس

ليستالدراسةأنإلىالباحثيضيركماْ.الرياض.ممدينةالخليجىالتعاودظمجلس

دراسةهيبل،الموضوعمناقشةفيإليهيحتكملمعيارفيهاالرجوعيلزمتقويميةدراسة

.الموضوعهذافينظرهوجهةخلالهامنالباحثويطرحمقارنة

الخليجية:ابمعاتفيابفسعلم

خالالمنولكن،النفسعلمأقساملتطورتاريخيرصدالباحثلدىليس

1392عامأنضئالنفسلعلممستقلقسمأولأنيبدوعليهالاطلاعلهتيسرما

)دليلالسعوديةالعربيةبالمملكةسعودالملكبجامعةالتربيةكليةفيم1972هـ/

منللباحثتبينوقد.(2ع،ت.ب،التربيةكلية،النفسعلمفيالبكالوريوس
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هناكأن،الخليجيالتعاونمجلسدولجامعاتعنالمتوفرةالمراجعمراجعةخلال

النفسعلمفيالبكالوريوسدرجةتمنحخليجيةجامعاتأربعفيأقسامأربعة

يليفيماونستعرض.(الإماراتوجامعةالكويتوجامعةالسعوديةفي)جامعتين

الخليجى.التعاونمجلسدولجامعاتفيالنفسعلماْقسامواقع

-:البحرين-؟

ولي!،البحرينبجامعةالتربيةكليةفيم1978عامالنفسىعلمقسمتاسس

يقدمبل،البكالوريوسدرجةعلىالدارسخلالهمنيحصلبرنامجالقسملدى

التخصمأوالكليةأوالجامعةمتطلباتضمنتكونالىالنفسعلممقرراتالقسم

.(م9971/9981،الجامعةدليل،البحرين)جامعةالنفررعلمفيالفرعي

قطر:--2

علمقسمهما:النفسبعلمعلاقةلهماقسمانالمربيةبكليةقطرجامعةفييوجد

بلالبكالوريوسدرجةمنهماأييمنحولا.النفسيةالصحةوقسمالتعليميالنفس

جامعة،الطالب)دليلالكليةمتطلبال!ضمنتدخلالىالمقرراتمنمجموعةيقدمان

.(م1997/1998قطر،

-:عمانسلطنة-3

لعلموحدةالإسلاميةوالعلومالتربيةبكليةقابوسالسلطانجامعةفييوجد

التربيةقسمضمنكوحدةم1986/1987الجامعىالعامفينشأتوالىالنفس

درجةالقسميمنحولا.قابوسالسلطانجامعةافتتاحعندالنفسوعلم

التربيةكليةمتطلباتضمنتعتبرالىالمقررا!منمجموعةيقدمبلالبكالوريوس

الأولى،الجامعيةالدرجةومقرراتبرامج)دليلالجامعةفيالأخرىالكلياتأو

.(م9991-9981،قابوسالسلطانجامعة
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-:المتحدةالعربيةالاماوات-4

والاجتماعيهَالإنسانيةالعلومبكليةالمتحدةالعربيةالاماراتجامعةفييوجد

إعدادأجلمنوذلكالتخصصهذاثنيالبكالوريوسدرجةيمنحالنفسلعلمقسم

الرعايةمؤسساتفيوللعملوالتعليمالتربيةلوزارةالنفسيينالأخصائيين

والسجونالجانحينالإحداثرعايةمراكزوفيالمختلفةبأشكالهاالاجتماعية

.(ـه4811/4911الإماراتجامعة،العامالدراسى)الدليلوالمستشفيات

-:الكويت-5

درجةيمنحالآداببكليةالنفسلعلمقسمالكويتجامعةفييوجد

النفسعلممجالاتفيللعملخريجيهيعدوهو،التخصصهذافيالبكالوريوس

1991/1992،الكويتجامعة،العامالدراسى)الدليلالمحليةالبيئةفيالمختلفة

درجةيمنحلاوهوالتربويالنفسعلمقسمالتربيةكليةثنييوجدكما.(م

ضمنوالثانويةالمتوسطةللمرحلتينمعلمينيعدلكنه،النفسعلمفيالبكالوريوس

الاجتماعيةالعلومهوفرعياوتخصصاالنفسعلمهوأمِسثرتخصصايحوىِبرنامج

)دليلوثانويمتوسطتخصصالتربيةفيالليسانسدرجةالمتخرجالطالبويمنح

.(_1419/1415،الكويتجامعة،التربيةكلية

-:السعوديةالعربيةالمملكة-6

المملكةجامعاتمنجامعتينفييوجدأنهتبينسابقةدراساتخلالمن

كليةفيأحدهماالنضعلمفيالبكالوريوسدرجةيمنحانقسمانالسعوديةالعربية

التربيةكليةفيوالآخر،الاسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعةالاجتماعيةالعلوم

.(-A1؟ظانر،A1904سعود)الصنيع،614الملكيحامعة

المدروسةالأقسام

ضمنتدخلالىالألهَسامأنالسابقةالفقرةفيعرضماخلالمنلنايتبين

-:هيالدراسةهذهنطاق
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العربيةالأماراتاخامعةوالأجتماعيةالإنسانيةالعلومبكليةالنفسعلمقسم-

الإسارات(.بكلمةله)ويرمزالمتحدة

.(الكويتبكلعةله)ويرمزالكويتبجامعةالآداببكليةالنفسعلمقسم-

الإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعةالاجتماعيةالعلومبكليةالنفسعلمقسم-

.(الإمامبكليةله)ويرمز

سعود(..مبكلمةله)ويرمزسعودالملكيحامعةالتربيةبكليةالنفسعلمقسم-

ساعاتعددهي:محاورثلاثةفماالأقسامهذهخططيلىفيماونتناول

الإسلامية.الخلفيةومقررات،الدراسيةالمقررات،التخرج

-:التخرجساعاتعددأولأ:

هناكأنتبنِنالمذكورةللأقسامالدراسيةالخططعلىالباحثاطلاعبعد

ذلك.يبين(1)رقموالجدول،للتخرجالمطلوبةالساعاتعددفيبينهاواضحاتفاوتا

جامعةإجباري

كيةإجباري

قسمإجباري

قسماخاري

مساندةيماعات

حرةساعات

المجموع

1)رقمالجلىول

النفسعلمأقسامفيالتخرجلماعاتعلىد

ابشةالسبة.مالنبة
مارات4اإماء
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بينالساعاتعددفيالمتقاربالتفاوت(1)رقمالجدولخلالمنويتضح

انزيادةوهذه.ساعة!سينبقرابةعضهازاد)الإمام(الرابعالقسمبينمااقسأمثلائة

من%150الزيادةنسبةبلفَحيثالجامعةجباريةساعاتعددفيترتكز

وكذلك،والكويتالإماراتفيالمطلوبمن%5،وسعود،.مكثالمطلوب

من%01!ترابةالزيادةنسبةبلغتحيثالقسمإجباريةساعاتعددفيالزيادة

من%035وترابة،الإماراتفيالمطلوبمن%ء.وقىابةسعود،.مفيالمطلوب

خريجىبينمقارنةلدراسةوتحتاجللنظرملفتةالزيادةوهذه.الكويتفيالمطوب

ناحيةمنسواءالزيادةهذهيبررتفاوتوجودمدىعلىللتعرفالأقسامهذه

.التخرجبعدالعملمجالفيالإنتاجيةأوالعلميةالحصيلهَ

-:الدراسيةثانيأ:المقررات

يتبينالدراسةموضعللأقسامالدراسيةالخططعلىالاطلاعخلالمن

فيالنظرخلالمنواضحوذلك،السابقةالفعَرةفيذكرتالىالملحوظاتنفصى

.(2)رقمالجدول

(2)رقمالجلىول

النفسعلمأقسامفيالدراسيةالمقرراتعدد

الإماراتسود.مالإمامقصم/مقررات

42521جامعةإجباري

ه-كليةإجباري

411"إجباري 7 2 r

2707اخياري

2--مقررمساند

32-مقرر

674334المجموع

!ح

لكويتا

10

12

42
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ملحوظة:

فيالطالبيختارهماعلىبناءالمقرراتعددفينقصأوزيادةيوجدقد

.الحرةأوالمساندةأوالاختياريةالمقررات

،وزيادة،المقرراتعددفيأقسامثلانةتقارب(2)رقمالجدولمنويتضح

الثلث.بقرابةتقدربضسبةعنها)الإمام(الرابعالقسم

نركزحيث،الأقسامتلكبينالمقرراتمنالمتشابهلمقارنةالآنونأقي

وعددالمقرراسمحيثمنوالاختياريةالاجباريالتخصصمقرراتعلىالمقارنة

الإجبارية.القسممقرراتنعرض(3)رقمالجدولففى،ساعاته

13

(r)رقمالجلىول

ا!لإجباريةالقسممقررات

سود.مالامامالقحمالمقرر/

ساعات4ساعات4النفسمدخلالعامالنفس

ساعات3ساعات4.فسيولونفس

ساعات3ساعات4الاجتماالنفس

صاعات3ساعات3بحثمنا

صاعات3ساعات13ومقالشاختبارات

صاعات3صاعات3تجرنفم!

صاعات6صاعات4حصاءٍا*

4نمونفس Iصاعة2صاعات

ساعات4ساعات4العلومأساصيات

صاعات3ساعات4عيادينفس

صاعات3ساعات23ومقالشاختبارات

ساعات3ساعات3-انظريات

ساعة2ساعات4علماءعندالنفسيالتراث

المسلمين

+!ح

راتمالإا

ساعات3

ساعات3

ساعات3

ساعات3

ساعات3

ساعات3

عاعات6

ساعات3

ساعات3

%

ماعات3

ساعات3

ساعات3

صاعات3

ساعات3

ساعات3

ساعات3

ساعات3
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لكويتاتلإماراادسو.مملإماالقسما/المقرر

1 tساعة-2تساعا1003ضادلارا

ساعة-2ساعات23نموالنفس51

ساعات3--ساعات4نفس61

ساعات3-عاعات3قياس71َ

ساعات6-ساعات6بحثقاعة18

ساعات3-ساعات3شواذنفس19

ساعة-2صاعات4الضفسإسلاتوجيه02

-صاعات3صاعات3صناعينفسعلم21

ملحوظة:

انفردكما.(ساعات3)التوافقسيكولوجية.ممقررالبهويتقسمانفرد

.(ساعات3)المعرفيالنفسعلم.ممقررالإماراتقسم

هي:مقرراتبسبعةالامامقسمانفردكما

4)،الاجتماععلممقدمة،(ساعات3)الانجليزيةباللغةنفسيةنصوص

،(ساعات2)الجماعةديناميات،(ساعات4)الإحصائيةالرياضة،(ساعات

نفسعلم،(ساعات3)النفسيالطب،(ساعات2)النفسعلممدارس

.(ساعات3)الشخصية

3)الآليالحاسبهى:برمجةمقرراتبخمسةسعود.مقسموانفرد

العربيالمجتمع،(ساعات2)العربيةالمكتبة،(ساعات4)عامةكيمياء،(ساعات

.(ساعات3)الخاصةالتربيةفيمقدمة،(ساعات3)السعودي

ثمانيةعلىالأربعةالأقساماتفاق(3)رقمالجدولخلالمنويتضح

،المقرراتعددمن(%33)الثلثنسبةوتمثل(8رقمحئ1رقم)منمقررات

نفسعلممقررغيابالمستغربمنولكن.للتخصصأساسيةمقرراتوهي

الكويتوقسمالاماراتقسملخطةالإجباريةالمقرراتعن)الإكلينكى(العيادي

"+
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كذلك.النفسعلمفيالمتخصصالطالبلإعدادالمهمهَالمقرراتمنأنهمع

علمىبحثخلالهمنالطالبيعد)الذيالبحثقاعةمقررغيابورلاحظ

مننظرإعدادإلىيحتاجأمروهووالكويتسعود.مقسمىخطةعن(تطبيقي

القسمين.فيالمسئولينقبل

منتربهاحيثمنتفاوتتفقدقسمكلهاانفردالىالمقرراتوأما

نظرةذلكومرجعالنفم!،علمقسمطالبإعدادفيأهميتهاودرجةالضخصص

السابقةدراستهمنوعيةحيثمنبهللالتحاقالمتقدمينالطلابلنوعيةقسمكل

دونالمضيلهميتيسرحئلاستكمالهايحتاجونالتيالنقصوجوانبللجامعة

الجامعية.دراستهمأثناءعوائق

(4)رقمالجدولفينعرضقسملكلالاجباريةللمقرراتاستعراضنابعد

الدراسة.موضعالأقساممنقسملكلالاختياريةالمقررات

حيثمنتشابهتالأربعةالأقسامفيالاختياريةالمقرراتأنبالذكرويجدر

.ساعاتثلاثوهىمقررلكلالمخصصةالساعاتعدد

ر!!حم
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(t)رقمالجدول

لماعاقاوعددالاختياريةالقسممقررات

ملحوظة:-

-:يليماحسبالمقرراتمن.ممجموعةقسمكلانفرد

المجتمع.نف!علم،السلوكبيولوجيا،الاختباراتتقنين:الامامقسم-

فيالمقابلة،(2)فسيولوجىنفصىعلم،والانفعالاتالدوافعسعود:.مقسم-

،العاموالرأيالدعايةنفسعلم،المهنيالمجالفيالنفسىالارشاد،النفسعلم

4*!حم
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فقه،الحالةدراسة،الاداريالنفسعلمالتجريى،الاجتماعىالنفسىعلم

المتوسطالتعليم،الإسلامفيالإنسان،(2)العقوباتفقه،(1)العقوبات

التنطمالأنراد،إدارة،العامةالعلاقاتأسس،الاجتماعيةالخدمة،والثانوي

.والمنشطاتوالمخدراتالسموم،المملكةفيالصناعي

علم،الشخصيةنفسعلم،التعلمنفسعلم،الفارقالنفسعلم:الإماراتقسم-

والعصبية.العقليةالاختبارات،التنظيميالنفسعلمالعصبى،النفس

الأسرية،العلاقاتسيكولوجية،الخاصةالفئاتسيكولوجية:الكويتقسم-

والشيخوخة،الرشدسيكولوجية،التطبيقيالنف!ىعلمالمهى،التوجيه

الخطةفي)ويوجدالنفسىالقياسنظريهَ،المعرفيةالعملياتسيكولوجية

عشرئلاثةمنواحدفيالطالبيدرسهاساعة24لهخصصمساندتخصص

والآدابالإسلاميةالشريعةهيالجامعةكلياتمنأربعفيموجودةتخصصا

.(والتجارةوالعلوم

مقررعلىأجمعتالأربعهَالأقسامأنيلاحظ(4)رقمالجدولفيوالناظر

مقرراتخمسةعلىمنهاثلاثةاتفقبينما،(النفسى)العلاجهوواحداختياري

5C-7)منمقررينعلىقسماناتفىَثم،(6-2)من ( OلانفردذلكوبعدY

.الجدولأسفلواردهوكماالمقرراتمنبعددقسم

-:الإسلاميةالخلفيةمقررات:ثاكَ

يبىأنيستطيعحئالمسلمللطالبمنهلابدأساسالإسلاميةالخلفيةتعتبر

الحياةهذهفيمستخلفكمسلمالحياةفيودورهشخصيتهيناسبماعلىعلمه

الإسلاميةالخلفيهَأهميتهالعاليبالتعليمالمهتمينالباحثينأحدأكدوقدالدنيا،

التيالعامةالرؤياهاونعنيالمجتمعية"المرجعيةيقولحيث)الهوية(سماهاوالى

تشيرالتي)بالهوية(عنهايعبروقدوإيديولوجيته،للمجشمعالفكريالإطارتشكل

+!ح
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عمليةالتعليمأنوذلك.للمجتمعالكليةالبضيةتحكمالىالعقديةالأس!إلى

لأهداف-عملياًتشخيصاً-دائرتهفيكليكونأنلابدوالتنفيذية)تنفيذية(،

وأالبوصلةهذهوافتقاد)الشراع(أو)بالبوصلة(اْشبهجملتهاثنيوتصورات

الطريىَضلقدأنهبالسائرصائحصاحفإذا،الخطىتخبطإلىيؤديقداع!ا

عسيرأالحسمويصبح،عملهوفيقصدهفيالناصحيتهمدَمبلهذا،يقتخعلافقد

علىسائرأنهيدعيأنكلبإمكانويصبحالمرجعى،الإطارهذاغ!ابظلفي

14صص،م1991)علي،"االصحيحالطريق -1 r).طرابلسبيانأكدكما

بالماضىالاعتزازاهميةالعربوالمعارفوالتعليمالشربيةوزراءعنالصادرالخربوي

،اليومالعربتواجهالىالتحدياتمواجهةفيمنهوالاستفادةللأمةالإسلامي

العربياسطنافيوالمعارفوالتعليمالتربيةا"ووزراءيليماالبيانفيةردحيث

العربيةالتربيةفلسفةتطويرمواصلةيتطلبالتحدياتهذهمواجهةأنيرون

التجديداعتبارهافيتأخذواحدهَ،مسضقبليةقوميةبرؤيةوأدواتهاومؤسساتها

منيمكنوبما،العريقالأمةوتراث.مماضىوالاعتزازبداعوالٍاوالحريةوالتجويد

.(54عهـ،4191،للتربيةالعربية)المجلهَ"والثقافيالعلمىالتقدم

خلفيةتكوينمسؤوليةعليهاالخليجيةالجامعاتفيالنفم!علموأقسام

مماونقلترجمةالمقرراتفيلهميعطىماجلوأنخصوصاطلابها،لدىإسلامية

ومندينهمنالمتمكنالفاحصبعينإليهينظرمنإلىفيحتاجالمسلمنِنغيرألفه

المسلمين.مجتمعيناسبمالاويتركبس!انيمافيختارالعلمىتخصصهمجال

مستوىعلىسواء-المدروسةالأقسامخططفيمالاستعراضونعود

الخلفيةتخدمأنيمكنمقرراتمن-القسمأوالكليةأوالجامعةمتطبات

خطةفيوساعاتهاالمقرراتعددتظهر(5)مَمرالجدولففي.للطالبالاسلامية

.الأقسامثلكمنقسمكل

مح!
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(5)رقمالجدول

وساعا.قاالإسلاميةالخليفةمقررات

الكويتالإماراتسعود.والإمامالقسم/النوع

2031
جامعةمتطلب

(تعاسا3)ئمتعاسا3)(تعاصا9)(عةسا63)

قسم-متطلب
(تعاسا4)(تعاصا8)

\22ْعاص

(تساعا3)(تساعا3)(ساعة31)(ساعة44)

-:ملحوظة

تمثلالأقواسداخلالأرقامبينماالمقرراتعددتمثلالأقواسخارجالأرقام

.المقرراتتلكساعاتمجموع

عددفيسواءالأقسامبينكبيراتفاوتايتبين(5)رقمالجدولفيالنظرومن

عددحيثمنالأولىالمرتبةفيالإمامقسمجاءحيث،الساعاتعددأوالمقررات

الاهتمامهذاأعطتإسلاميةجامعةكونهاالسببيكونوقدوساعاتهاالمقررات

.مالثانيةالمرتبةفيوجاء،تخصصهمكانمهماطلابهالدىإسلاميةخلفيةلتكوين

وفي،الإمامقسملدىماربعترابةكانوالساعاتالمقرراتعددولكنسعود

)ولكنساعاتثلاثلهواحد.ممقرروالكويتالإماراتقسمىجاءالثالثةالمرتبة

42لهخصصمسانذتخصصاختيارللطالبيتيحالكويتقسمأنبالذكريجدر

منالشريعةهوالتخصصاتهذهواحدبالجامعةعلميةتخصصاتتسعمنساعة

ثلانةبدراسةالطالبيطالبالإماراتقسمأنكما.الإسلاميةالشريعةكليهَ

أحدمنالمكونةالعامةالثقافةمقرراتمنيختارها(ساعاتتسع)تعادلمقررات

.(الإسلاميةالخلفيةضمنتدخلمقرراتثلاثةمنهامقرراًعشر

!
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فيالاسلاميةالخليفةمقرراتتركز(5)رقمالجدولمنلنايتضحكما

قسي)فيالقسممتطلباتفيعددهاوقلة،الأقسامجميعلدىالجامعةمتطلبات

.(والإماراتالكويتقسميفي)كماوجودهاعدمأوسعود(وم.،الإمام

النفس(لعلمالإسلامي)التوجيهالإمامفيهى:الأقساممقرراتأنويلاحظ

الإسلامي)المنهسيرم.سعودقسموفي.(المسلمينعلماءعندِالنفسىو)المراث

.(المسلمينعلماءعندالضفسيةالدراساتو)تاريخ(للسلوك

علىالطالبتعينمناسبةإسلاميةخلفيةلتكوينكافيةغيرالمقرراتوهذا

تخصصه.مجالفيتناقث!الىالموضوعاتفيالإسلاميةالرؤيةتبى

-:مناقشة

يجبماحيثمنالجامعاتثنيالأقسامواجباتحيالالباحثيننظرةتختلف

علىالتركيزإلمماتدعونظروجههَفهناك،الجامعيةدراستهمأثناءللطلابيعطيأن

ترتبطولاعالميةصبغةذاتأصبحتالتخصصاتلأن،غيرهدونالتخصعم!

ربطإلىتدعوأخرىنظروجهةويقابلها.الأخرىالمجتمعاتمنغيرهدون.ممجتمع

)القرنىِ،الجامعةفيهتوجدالذيللبلدالتنمويةبالاحتمِاجاتالجامعاتثنيالدراسة

(amمندورة،هـ؟0411 41 A،هيالثانيةالنظروجهةأنويبدو.(م1997،عباس

تحتاجوالتيالناميةالبتدانضمنتعتبرلأنهاالخليجيةالجامعاتلواقعمناسبةالأكتر

منلابدخصائصالخليجىللمجتمعولأنالتنمويةنهضتهالقيادةالجامعاتلجهود

.الدولهذه.كلستقبلالمتعلقالهامالحيويالمجالهذافيالحسبانفيآخذها

يبدوالألهَسامبخططالمتعلقةالثلاثةللمطورا!بقعرضناخلالومن

يلي:-ماللإحث

الساعاتعددفيآأقساثلائةتقاربتبينال!عمات:عددمحورفي-1

ساعةالخمسينبقرابةعنهازادالرابعالقسمبينما(ساعة132حئ126)من

مح
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وجهةومن.القسمذلل!أساتذةقبلمننظرإعادةإلىتحتاجكبيرةزيادةوهي

هوالنفسعلمفيالمتخصصلاعدادالمناسبالساعاتعددفإنالباحثنظر

والكليةالجامعةمتطلباتعلىالتاليةالنسبحسصامقسمةساعة14.

والفرعى(:-)الرئيسوالتخصص

ساعة.21=%51الجامعةمتطلبات-

ساعة.41=%51الكليةمتطلبات-

21الفرعيالتخصصمتطلبات- = %1 o.َساعه

ساعة.84=%6!التخصصمتطلبات-

ثلائةبينالكبيرالتقاربالمقرراتعددفيتبين:المقرراتمحورفي-2

بحيثمقرر(67)-الإمام-الرابعالقسمبينمامقرر(43حئ42)منأقسام

المائة.فيعسينتقارببنسبةعليهازاد

مقرر،4ءإلىيصلقدالمناسبالمقرراتعددفإنالباحثنظروجهةومن

؟المقرراتهذههيماالأهملكن

الباحثولكن،جامعةكلفيللمسؤولينتعودالسؤالهذاعلىالإجابة

-:التاليةالمقرراتوالتخصممنوالكليةالجامعةمتطلباتنَحلوألايقترح

السنة،علومإلىمدخل،الكريمالقرآنعلومإلىمدخل-:ابمعةمتطلإتمن-

الإسلامية.الثقافة

الحاسبإلىمدخل،التربويالنفس!علم،التربيةأصول-:الكليةمتطلباتمن-

الميدافي.التدريب،الآلي

عليهاأجمعالتيالاجباريةالمقرراتجميع-:التخصصمتطلإتمن-

الصراث-:التاليةالمقرراتإلمماإضافة.(3)رلهَمالجدولفيالأربعةالأقسام

+*ر
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النبويةالسنة،النفسيةوالدراساتالكريمالقرآن،المسلمينعندالنفسي

النمونفسعلم،النفسلعلمالاسلاميالتأصيل،النفسيةوالدراسات

)تحصيل/ومقاييساختباراتإحصاء،،(وشيخوخةرشد/ومراهقة)طفولة

نفسعلم،خاصةفئاتنفسعلم،النفسيةالصحة،(وقدراتذكاء

الانترنت.توظيف،مرضى

المقرراتجميععلىيوافقالباحثفإنالاختياريةالتخصصمقرراتأما

منالمقرراتمنمجموعةإليهايضاف(4)رقمالجدولفيالواردةالاختيارية

القسم.فيهايوجدالتيالكليةأقسام

العلميةالأقسامبأسماءقائمةالقسممجلسيحددالفرعى:-التخصصمتطلإت-

12مجمرعهمافيهايدرسأنللطالبيمكنوالىالجامعةكلياتفيالموجودة

منقسمكللادراسشهاالطالبيلزمالتيالمقرراتأسماءتحديد)معساعة

.(المختارةالأقسام

منهتعانيالذيالكبيرالنقصتبين-:الإسلا!ةالحظفيةمحورفي-3

حيث،القسممتطلباتفيوخصوصأالجانج!،هذافيطلابهالإعدادالأقسام

هذالدعمجهودبذلالجميعمنيتطلبمماوساعاتها،المقرراتعددقلةلوحظ

الخليجى.الطالبلإعدادالمهمالجانب

والتخصصالجامعةمتطلباتفيإجباريةمقرراتمناقتراحهتممافيولعل

النقص.هذايسدما

التعاونمجلسدولقادهَدعوةمعيتوافقالجانببهذاالاهضمامأنوالواقع

.(الدراسةمقدمة)انظرالتعلييالنظامخلالمنالإسلامقيمدعمإلىالخليجى

ووصل،الحياةفيوأثرهبالدينواهتمامعودةشهدالميلاديةالتسعيناتعقدأنبل

عنللديناستبعادهمعنهماشتهر)والذينالغربيينالنفسعلماءإلىالاهتمامهذا

رم*!حم
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(APA)الأمريكيةالنفسعلمجمعيةتبىذلكدلائلومن،(العلميةدراساتهممجال

و1996عامعنهاصدر،النفسلعلمالاكلينكىوالتطبيىَالدينحوللكتاب

Shafranske).لدىالجانبهذايقوي.ممانهتمأنالمسلميننحنبنايجدرولذلك

مهاممنيؤديفيماعليهوتعتمدبدينهاتعتزشخصياتفيهميبنيوبماطلابنا،

دعوةفيوواجبنادورنانعىعندما،للناسأخرجتأمةخيرلأننا،وعمليةعلمية

.والآخرةالدنياخيريإلىالناس

،والتنوعبالمرونةتتصفالدراسيةخططهاتجعلأنالعلميةالأقساموعلى

مع،الأفضلنحوتطويرهاهدفعلميةمراجعةإلىوأخرىفترةبينتخضعهاوأن

؟م1997)الكبيسى،ألخليجيخصائعالمجتمععلىالمبنيةخصاثصهاعلةحفاظها

.(8Aصهـ،9041،الجامعاتومديريلرؤساءالثالثةالفكريةالندوةوقائع

خاتمة

البكالوريوسلدرجةالدراسيةالخططفيهاتناولناالتيالدراسةهذهخاتمةفي

وعيأهميةالباحثيؤكد،خليجيةجامعاتأربعثنيالنفسعلمأقسامفي

يعلقهاالىبالطموحاتالخليجيةالجامعاتفيوالطلابوالأساتذةالمسؤولين

خصائصتناسبالىالعلميةللأقسامدراسيةخططتبيينفيالخليجأبناءعليهم

مجتمعاتهاقيادةتستطيعكفاءاتتخريجفيوتساعد،الخليجيةالإسلاميةالشخصية

الأرضمشارىَمنإليهمالقادمةالمنافسةمواجهةفيوالثباتوالتطورالرقينحو

ومغاربها.

يلي:-بماالنفسعلمعلىالظئمينالباحثويوصي

فييدرسه.مماذلكوربطبدينهمعرفتهحيثمنالطالبشخصيةببناءالاهتمام-

تخصصه.مجال
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عضر)كلالدوريةالمراجعةخلالمنالتخصص.ممستجداتالطالبتزويد-

العصر.مستجداتوفقوتطويرهاالدراسيةالقسملخطةالأكثر(علىسنوات

يغطى.مماالدراسيةالخططورسم،التنمويةالخليجىالمجتمعبحاجاتالارتباط-

المجتمع.والهَعفيالموجودةالاحتياجات

يوسعمماالمساند()التخصصالتخصمالفرعيبتبىالنفسإعدادنطاقتوسيع-

تخرجه.بعدللطالبالوظيفيةالعملنرص

لتبادلالأقسامفيالموجودةالدراسيةالخططخلالهامنتطرحندواتتخصيص-

الخليجية.العلميةللمسيرةوتسديدا،الأفضلنحوسعياحولهاالآراء

الطلابمصلحةيخدم.مماالكلياتكلفيالعلميةالأقساممعالتواصلتشجيع-

.عامبوجهالخليجىوالمجتمعبخاصة

!ح
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جعلمراا

-'998،قابوسالسلطانجامعة،الأولىالجامعيةالدرجةومقرراتبرامجدليل-

.م1999

الملكجامعة،التربيةكلية،النفسعلمقسم،النفسعلمفيالبكالوريوسدليل-

تاريخ.بدونسعود،

كلية،النفسعلمقسم،البكالوريوسلمرحلةالنفسعلممقرراتتوصيفدليل-

هـ.0741سعود،الملكجامعة،التربية

جامعة،والمعلوماتالدراساتإدارة،الاسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةدليل-

هـ.4151،الاسلاميةسعودبنمحمدالإمام

.م9981-9971،البحرينجامعة،الجامعةدليل-

.م9931-1991،الكويتجامعة،العامالدراسيالدليل-

هـ.9141-4811،المتحدةالعربيةالإماراتجامعة،العامالدراسيالدليل-

199-9971،الجامعىالعاملهَطر،جامعة،الطالبدليل- nم.

هـ.9141-5141،الكويتجامعة،التربيةكليةدليل-

للتاليفالمصريةالدار،القاهرة،والتعليمللتربيةالتخطيطعلى،محمد،حافظ-

تاريخ.بدون،والترجة

)دراسةوالاقليميةالتربويةللمنظماتالمربويةالخططالعزيز،عبدبنإبراهيم،الشدي-

هـ.9411،الأوليالطبعة،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الرياض،(تقويمية

دار،الرياضالنفى،لعلمالاسلاميالتاصيلفيدراساتبراهيم،ٍابنصالح،الصنيع-

t،الكتبلمعا rt_.
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الرياصْ،،العربيالخليجدليلفيالتربيةكلياتومناهجبرامجإحماعيل،محمدظالهْر،

هـ.1419

فيالعاليالتعليم11كتابضمن،الاماراتفيالعاليالتعليم،إبراهيمشفيق،عباس

الفكرمنتدىعمَان،،البستانيفاتنتحرير:،والآفاقالسياسات:العربيةالبلدان

.م1997،العربي

،السادسالمجلد،تربويةدراسات،التعليملسياسةعشرأعمدةإحماعيل،سعيدعلى،

33،1الجزء i91م.

الطبعة،العربيةالخليجلدولالتعاونمجلس،العامةالأمانةالمثشرك،العملترارات

هـ.1414،الرابعة

،التنمويالسعوديالمجتمعوحاجاتالعاليالتعليمبينالعلاقةسعد،بنعلى،القرفي

هـ.0411،الثانيالمجلد،(2)التربويةالعلومسعود،الملكجامعةمجلة

أداءتطورمجالفيقطرجامعةلتجربةتحليليةنظرة،جمعةبناللةعبد،الكبيسي

،والآفاقالسياسات:العربيةالبلدانفيالعاليالتعليم11كنابضمن،العلميةالأقسام

1،العربيالفكرمنتدىعضان،،البستانيخليلفاتنتحرير: 99Vم.

عشر،الثامنالمجلد،تونس،والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة،للتربيةالعربيةالمجلة

هـ.9141رمضان،الثانيالعدد

العربي،الخليجدولتنميةىِفومسؤولياتهالعاليالتعليم،العليمعبدمحمد،مرسي

هـ.5041،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الرياض

الخليجدولفيالحاسوبيةللتخصصاتالجامعيةالمخاهجتطويرمحمود،محمدمندورة،

هـ.4181،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،الرياض،العربية

،قابوسالسلطانجامعة،التربيةكلية،منشورةغير،النفسعلمبقسمتعريفيةنثمرة

تاريخ.بدون
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القاهرة،(8)التربيةفيدراسات،العاليالتعليممستقبلفيتأملات،نبيلمحمد،نوفل-

.م9921،الأولىالطبعةنمائية،اٍلاللدراساتخلدونابنمركز

.ممكتبالأعضاءالدولفيالجامعاتومديريلرؤساءالثالثةالفكريةالندوةوقائع-

هـ.9041الرياض،074calشعبان22-2،بغداد،الخليجلدولالعربيالتربية

,Shaeranske, Edwardp., Religion and the clinical practice of psychology-

.1996,Washington, Dc, American Psychological Association
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نيشضِاحمللالطينُإ

النفسعلمتذةأ!عامساهمةميثعحعلاتبعض

النفيعية:الاختباراتوتقنينتأليق"وترجمةفص

عربية،ودخمسفدراسية
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مةمقلى

وبحوثمتقدمةعلوممنلديهامامدىعلىوالخعوبالأممتقدميعتمد

البحوثفيكبيربدورالاختباراتوتقوم.الحياةمجالاتمنمجالكلفيرائدة

الدراساتوفي.وموثوقةدقيقةنتائجإلىالوصولفيعليهايعتمدحيثالحديثة

الدراساتهذهتقدمفيهامبدورالنفسيةالاختباراتوتقومالحديثةالنفسية

المعاصرالباحثمنيقبليعدولمبها.تخرجالىالنتائجمستوىمنوالرفع

استعمالمنلهلابدبلالدراساتإجراءثنيوخبراتهمعرففعلىفقطالاعتماد

صدقهامستوىمنوترفعالبياناتدقةعلىيساعدهأكثرأوموثوقاختبار

علمأقسامثنيوالدكتوراهالماجستيرورسائلالحديثةالبحوثتكادلالذاوقبولها،

إلىللوصولأكثرأونفسىاختباراستخداممنتخلوالعالميالمستوىعلىالنفس

ودورأهمية(Tyler)تايلرأكدوقد.والرسائلالبحوثتلكأهدافتحقيق

أغراضأجلمنصممتإنسانيهَأدواتوالمقاييس)الاخضباراتقائلاالاختبارات

مسائلحولتراراتيتخذأنعليه-امرأةأوكانرجلا-إنسانفكل..إنسانية

منالعديدهناكأنكما.الآخرينبالناسواتصالهعملهتأديةأثناءعديدة

هذهأوالقراراتهذهسلامةومدى.حلولعنتبحثالاجتماعيةالمشكلات

هؤلاء،والباحثينالمَراراتصانعيوإبداعدقةعلىكبيرحدإلىيعتمدسرفالحلول

ماوأن.الأساسيةالبحوثبرامجويخفذونيخططونوالذين،الناسيقيمونالذين

هذهوجوديبررالذيهوالهامةْالأعمالهذهفي-والمقالشىالاختباراتبهتسهم

.(431صهـ،3041"تايلر،،والمقاييسالاختبارات

الدراسةمشكلة

وغيرها.النفسيةالدراساتفيللباحضينهامةأدواتالنفسيةالاختبارات

علىتساعدكبرىأهميةالاختباراتتلكإيلاءإلىالحاجةتزدادالعربيةالبلدانوفي

مح!
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العددقلةحيثمنسواءالاختباراتتلكتواجههاالىالمشكلاتمنكثيرتخطى

الأخرىالمحثكل!تمنوغيرهااللغويةوالصياغةوالتقنينالتعريبمشكلاتأو

(A.9،الخالقعبد)أحمد t-)).الذيالاهتمامالاختباراتتلكتعطىأنلابدلذا

لمالعافيوالجامعاتالعلميةوالمؤسساتالبحوثومراكزالباحثينقبلمنتستحقه

الاختباراتمنالمنضودةالاستفادةتتحققحئالمشكلاتتلكلتخطىالعربي

العربية.الدراساتفيالنفسية

الدراسةأهمية

المتونرالعددقلةمنها،عديدةمشكلاتمنالعربيةالنفسيةالاختباراتتعاني

ناتجةمشكلاتومنها،الانسانيالسلوكجوانبمختلفيغطىأنيمكنوالذيمنها

الىخصائصهالهاأجنبيةوثقافاتلغاتمنالاختباراتتلكهمنكثيرتعريبعن

فيالاختباراتتلكبتقنينتتعلقمشكلاتومنها؟العربيةالأمةخصائصعنتختلف

المتعلقةالمشكلاتومنها؟الأعمالتلكعلىالملحوظةوالمآخذالعربيةالبيئات

فيالنفسيةالمعاييربتطيقالمتعلقةالمشكلاتومخها،الاختباراتلتلكاللغويةبالصياغة

عبدهـ،1409الخالقعبد)أحمدالعربيةالبلدانفيالاختباراتتلكونضرإعداد

الخالقعبدأحمد،م1994الصمادىويحىالبطش"محمدهـ،1409عدسالرحمن

الدراسةهذهجاءتلذا.(!ل6ةكمثإكمة1982،م1977حطبأبوفؤاد،م9119`

دولخمسفياستطلاعيةدراسةخلالمنالمشكلاتتلكبعضعلىللتعرفمحاولة

المؤسساتإحدىبهتقوموأثهلأوسعجهداْمامالبابتفتحأنمنهايرجع!عربية

لدولالعربيالتربيةمكتبأووالثقافةوالعلومللتربيةالعربيةالمنظمةمثلالعربيةالعلمية

المشكلاتلتلكأثهلحصرإلىللوصول،العلميةالمؤسساتمنغيرهماأوالخليج

لها.علميةحلولوتق!م

الدراسةأهداف

يلى:مااهمهاالأهدافمنعددإلىالحاليةالدراسةتهدف

+!حم
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أعدهاالتيوالمقننةوالمعربةالمؤلفةالنفسيةالاختباراتكمعلىالتعريف

.الدكتوراهدرجةعلىحصولهمبعدالأساتذة

التونر.قليلةوالأخرىالمضونرةالنفسيةالاختباراتمجالاتعلىالتعرف

النفسية.للاختباراتاللغويةالصياغةمشكلاتاستعراض

الاختبارأتعدادٍاىِفالأساتذةمساهمةعلىالمتغيراتبعضأثرعلىالضعرف

النفسيهَ.

النفسيةللاختباراتالأساتذةنشرسبيلفيتقفالىالمشكلاتعلىالتعرف

بإعدادها.قامواالى

والمقننهَ.والممرجمةالمؤلفةالاختباراتبينالكميةالفروقعلىالتعرف

العربية.النفسيةالاختباراتتعريبمشكلةعرض

سابقةدراسات

الحاليالموضوعتناولتعربيةدراسةأيعلىالحصولالباحثيطلعلم

تناولأوالنفسيةللاختباراتحصرإماعليهالاطلاعتمماوكلمباشر،بشكل

عرضيليوما،العربيةالنفسيةالاختباراتتواجهالتيالمشكلاتمنقليللعدد

عليه.الاطلاعتملماسريع

مختوضع(م9119"لعام15عدد4)مجلدالنفسيةالثقافةمجلةففي

دليلاسملهووضع(91-78)الصفحاتالعربيالنفسىالدليلعنوان

اسمذكروفيه،مقاييس209علىاثهلوالذيالعربيةالنفسيةالاختبارات

للفئةتحديدأوتصنيفدونوالناشر،وجد()إنوالمترجموالمؤلفالمقياس

إلىاتربفهى،ومحتوياتهللمقياستقييمأوفيهاصدرالتيالسنةأوالعمرية

أكثر.لابيبلوجرافيةقائمةتكون
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)الجزءالأردنفيالتربويهَالأبحاثفيالمستخدمةوالمقالشالاختباراتدليل

-?Aالأول ?°? 9n7اليرموكبجامعةالتربويوالتطويرالبحوثمركزعنر،

المعلوماتوتتضمنمجالا،عضرأحدإلىمقسمةمقياسا133ًعلىواشتمل

وأخيراالاختباروثباتوصدقلهووصفأومؤلفهالاختباراسمالدليلفيالواردة

تلكتقييمإلىفيهيتعرضولم،المعلوماتهذهمنهأخذتالذيالمصدر

فيها.تظهرالىوالسلبياتالايجابياتحيثمنالاختبارات

والشخصيةالقدراتميدانفيوالتربويةالنفسيةالمقاييسفيالباحثدليل

وهوالصمادى،يحىوالسيدالبطشىوليدمحمدإعدادمن(م1994الأول)الجزء

العلومبكليةوالنفسيةالتربويةوالخدماتالتربويالبحثبرنامجعنصادر

-:ىهمجالاتثلائةعلىموزعةاختيارا112علىواشتمل؟الأردنيةبالجامعة

الدليلوهذا.المهنيةوالاختباراتالشخصيةواختباراتالعقليةالقدرةاختبارات

والناشروالمؤلفالاختباراسمعلىثهولهحيثمن.ممراحلسابقةمنأفضل

الاختبارومجالوالمراجعاتالمتوفرةالاختباروصورالنشروسنةالعمرىوالمدى

والمعاييروالتطبيقالاختبارفقراتوتحضيرواستخداماتهوأغراضهومحتواه

اطلاع)حصبمنشورهوماأفضلوهووالتفسير،والصدفوالثباتوالتصحيح

الاستفادةهذهمنيحدولكنمنه،الباحثيناستفادةلإمكانيةبالنسبة(الباحث

التجاريةالنشردورإحدىطريقعننشرهتملوالحالبعكسنضرهمحدودية

فيه.صدرالذيالبلدحدودخارجالباحثينإلىيصلأنيمكنبحيثالكبرى

(م1993الثانية)الطبعةالخالقعبدأحمدتأليفالشخصيةاستخبارات

هذافيوعرض،النفسيةبالاختباراتاهتماماالنفسعلمأساتذةأكثرمنوالمؤلف

المختلفة،الاختبارإعدادمراحلوتناولمعربا،أومؤلفااختبارا161الكتاب

ومزاياها،الاستخباراتوأخلاقياتالإجاباتونماذجالاختباراتمشكلاتوأهم
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لكثيركافتقييمهنادًيكنولم،العربيةالنفسيةالاخضباراتأهمعرضوأخيرا

المؤلف.تناولهاالىالاختباراتمن

(م1979والثافيم1977الأول)المجلدالنفسيةالاختباراتتقنينفيبحوث

علىالثافيوالمجلدبحوثثمانيةعلىالأولالمجلداشتملحطب،أبوفؤادتحرير

تقنينها.لأساليبمناقشةأوالبحوثلتلكتقييمفيهوليصى؟بحوثسبعة

دراسةوهيعدسالرحمنعبدإعدادمنالاختباراتاستخدامضوابط

الىالنفسيةللخدماتوالضوابطوالاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوةإلىقدمت

منالدراسةهذهفيوردماوأهمهـ.1409عامسعودالملكجامعةفيعقدت

مقالشىمنومنقولةممرجمةأنهاالعربيالعالمفيالنفسيةالاختباراتمشكلات

الباحثينوأن،العربيةالثقافيةالبيئةعنتختلفثقافيةلبيئةصممتوالىعالمية

الاختبارا!إتاحةمشكلةوأخيرانسبيا،الحجمصغيرةعيناتيستخدمونالعرب

معها.للشعاملالمؤهلونالأشخاصإلايتداولهاألايجبأنهعلىالعامللاستخدام

الاختباراتاستخدامفيالأخلاقيةوالضوابطالمنهجيةالشروطبعض

فيالمذكورةالندوةفيقدتدراسةوهىالخالقعبدأحمدإعدادمنالنفسية

النفسيةالاختباراتمشكلاتمنمشكلتينالدراسةتناولتوقد.السابقةالفقرهَ

اللغويةةغاِصلاومشكلةوإعدادهاالنفسيةالاختباراتتعريبةط!شمهماالعربية

المشكلاتلهذهالمقترحةالحلولبعضالباحثوقدم،العربيةالنفسيةللاختبارات

.(5-2صصأهـ،904الخالقعبد)أحمد

عبدإعدادمنالمحليةالبيئةفيالمستخدمةالنفسيةالاختباراتمننماذج

الاختباراتمنلعددسريعاعرضاالباحثفيهاقدمدراسةوهيعيسوىالرحمن

،اختبارات3الذكاء،اختبارات8)الشخصيةالتاليةالمجالاتثهلتالنفسية

المهنيةالميول،اختبارانالاتجاهات،اختبارانوالميولالقيم،اختبارات8القدرات
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واقتصر،ومعربمؤلفبينمااختبارا29مجموعهابلغحيث(اختباران

والبياناتالفقراتلبعضوأمضلةوالثباتالصدقوأحياناالمحتوىعلىالاستعراض

عيسوىالرحمن)عبدالاختباراتتلكفيوردلمامناقشةأونقددون،العامة

.(3ه-25عص،م1992

لبعضحصرغالبهافيأنهاالسابقةللدراساتاستعراضنامنويتبين

الاختباراتلتلكتقويممنوخلتمتفاوته،بأساليبالعربيةالنفسيةالاختبارات

م1994والصمادىالبطش!دراسةعدا)ماتواجههاالىللمشكلاترصدأو

الدراسهَلهذهللقيامالباحثLr-)ماوهذا.(ـه1409الخالقعبدودراسة

إحدىبهاتقومشاملةدراسةويتلوهاأهدافهاتحققأنيرجىالىالاستطلاعية

العربية.العلميةالمؤسسات

س!!اِص!إ(*صد،.راض!اك.-.!لكالدراسةنشاؤلات

الىلتساؤلاتمنمجموعةنقد!سرففإنناالحاليةالدراسةلطيعةنظرا

وهذهعليها،إجاباتالأساتذةمنعليهاسنحصلالىالمعلوماتفينجدأنيرجى

-:هىالتساؤلات

؟(الدراسة)عينةالأساتذةأنتجهاالىالنفسيةالاختباراتعددكم-1

الكلىالمجموعإلىوالمقننةوالمترجمةالمؤلفةالاختباراتمنكلنسبةما-2

؟للاختبارات

فيالواردةالأجنبيةاللفاتمنلغةكلمنالاختباراتمنالمترجمنسبةما-3

الدراسة؟

)عينةالأساتذةأنتجهاالىالاختباراتظكمنوالمنضورالمقنننسبةما-4

؟(سةرالدا

؟(الدراسة)عينةالأساتذةقبلمنالاختباراتنشرعدماْسبابما-5
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اختبارانهم؟فيالأساتذةاستخدمهاالىاللغويةالصياغةما-6

الأساتذةأنتجهاالىالمقننةروالمترجمةالمؤلفةللاختباراتالنفسيةالمجالاتما-7

؟(الدراسة)عينة

الىالأقساممختبراتفيوالمقننةوالمترجمةالمؤلفةالاختباراتمنالمتوفرنسبةما-8

؟الأساتذةإليهاينتسب

والدرجةولملجنسيةالسن.ممتغيراتالاختباراتوتقنينوترجمةتأليفعلاقةما-9

؟الدكتوراهعلىالحصولويلدالدقيقوالتخصصالعلمية

الدراسةمصطلحات

المقصوديحددتعريفإلىالدراسةفيالواردةالمصطلحاتبعضلحاجةنظرا

-:يليفيمانقدمهافإننا،

علىحصولهبعدالعردالنفسعلمأستاذقيامبهاويقصدالأستاذ:مساهمة

أكثر.أوواحدنفسياختبارتقنينأوترجمةأوبتأليفالدكضوراهدرجة

اختباربتأليفالعربيالنفسعلمأستاذقيامبهويقصد:النفسىالاخضبارتأليف

النفسيةالاختباراتلبناءالعلميةالخطواتبذلكمتبعاالعربيةباللغةنفسي

الأجنبية.اللغاتمنبلغةمتوفراخراختبارعلىالاعتماددون

أحدبترجمةالعربيالنفسعلمأستاذقيامبهيقصدا-لنفسى:الاختبارترجمة

المشغيرة.العلميةالأصولوفقالعربيةإللغةإلىأجنبيةلغةمنالنفسيةالاختبارات

نفسىاختباربتقنينالعربيالنفسعلمأستاذقيامبهيقصد؟النفسىالاختبارتقنين

الضوابطوفقبهايعملالىالمحليةالبيئةأوعامةالعربيةالبيئةعلىمعربأومؤلف

.الاختباراتلتقنينالعلمية
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راسةاللىاتإجراء

دراسةكونهاولو،الحاليةللدراسةالمتاحةالإمكاناتلمحدوديةنظرا:العينة

ومصرالسعوديةهيعربيةدولحمسعلىالباحثاختياروقعفقد،استطلاعية

علمفيالمتخصصينمنعددأكبروجودلتوقعوذلكوسوريا،والأردنوالكويت

العربيةالاجتماعيةالعلومحركةفيالواضحةولجهودها،البلدانهذهفيالنف!

فيالنفسعلمأساتذةقبلمنتعبأاستبانةخمسونبلدلكلخُصّصوقد.المعاصرة

إلا-بذلهاالىالجهودرغم-الباحثيتمكنولم.الدولتلكجامعاتبعض

الموزعةالاستبانا!مجموعمن%30نسبةتمثلاستبانة75علىالحصولمن

ذلك.يوضح(1)رقموالجدول

(1)رقمجلىول

الدراسةعينةالأساتذةمنوالطئدةالموزعةالاستباناتعدد

نسبةئدلطادلعدالموزعادلعدامعةابلدولةا

52510لاماما0جيةلسعردا

525سعود.م.جيةلسعودا

56لقاهرةا0جمصر Y

825ئهىعين.جمصر

058الكويت.جالكويت

925الأردنية.!فالأردن

72-5اليرموك.تخ!الأردن
5071دمشق..ريا

25057المجموع

لعائد

بم!

%

بم!

%

%

%

%

%

%

.ممتوسطسنة7!-32بينماالعمرحيثمنالعينةخصائصوكانت

نردا،17أستاذرتبتهممنكانالعلميةالدرجةحيثومنسنة.45مقداره

بلغتالجنسيةحيثومنفردا.40مساعدوأستاذنردا،18مشاركوأستاذ

%2206والسوريين%206والكويتين%44والمصرينن%8السعودييننسبة
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وبلغت.%208بنسبةفلسطينمنوأستاذالعراقمنوأستاذ%20والأردنيين

العينة.من%أ5والإناث%85الذكورنسبة

الدراسةاةأفى

حولوبحوثسابقةلدراساتمراجعتهخلالمنبإعدادهاالباحثقاماستبانة

تساؤلاتها،علىالإجابةومحاولةالدراسةأهدافولتحقيق،الحاليةالدراسةموضوع

يحامعةالاجتماعيةالعلومبكليةالنفسعلمأساتذةمنأستاذا12علىعرضهاوتم

الاستبانةمحتوياتحولآراع!ملإبداءبالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

علىوالإبقاءتعديلهاقترحماتعديلوتم.الحاليةالدراسةلأهدافتحقيقهاومدى

المحكمين.الأساتذةآراءمن%08موافقةعلىحصلتالىالفقرات

هي:أجزاءخمسةمنمكونةالنهائيةصورتهافيالاستبانةوأصبحت

العامة.المعلومات(1)

العلمى.الإعدادمرحلةفيالنفسيةالاختباراتمعالأستاذخبرات(2)

النفسية.الاختباراتتأليف(3)

النفسية.الاختباراتترجمة(4)

النفسية.الاختباراتتقنين)ء(

الاستبانةتطبيق

الكلياتعمداءطريقعنالأساتذةعلىالاستباناتبتوزيعالباحثقام

الباحثوتابعقسم،كلسكرتاريةومتابعةالنفسعلمأقسامرؤساءوبإشراف

كمالالدكتورمشكوراًالأستاذتولىبينمادول،أربعفيالاستباناتتجميعبنفسه

الفصلخلالذلكوتم؟الكويتجامعةفيالأساتذةمتابعةمرسىإبراهيم

.()96/997)ـه4181هـ/4171الجامعىللعامالأولالدراسى
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ومفاقشتهاالنتائج

تسلسلحسبالنتائجإجماليمكنوتساؤلاتهاالدراسةأهدافضوءفي

-:يلىماوفقالتساؤلات

؟(الدراسة)عينةالأساتذةأنتجهاالىالنفسيةالاختباراتعددكم-1

بنسبةأستاذا32قبلمناختبارا170المؤلفالاختباراتعددكان

كانحيثأستاذكلنصيبفيكبيراالتفاوتوكانأستاذ.لكلاختبار%5031

الانحرافوكان،الأساتذةلأحداختبارا04عددوأكثرواحدااختباراعددأقل

علمياإنتاجاهذااعتبرناوإذاالكبير.التفاوتهذايعكسوهوY.47المعياري

متوسطكان)حيثالسنويالإنتاجمعدلعلىللحصولسنة15علىوقسمناه

03هوالمتوسطفيالدكتوراهعلىالحصولسنافترضناوإذاسنة45العينةعكر

هوالناتجفيكونسضة(15هوالمفترضةالخبرةسنواتمتوسطفيصبحسنة

لمعدلمقاربالسنوىالمعدلوهذا(السنةفياختبار0035=503115)

.(م9961)الصنيع،قليلأنهوواضحالعربيالباحثلدىالسنويالعلمىالإنتاج

الكلىالمجموعإلىوالمقننةوالمترجةالمؤلفةالاختباراتمنكلنسبةما-2

؟للاختبارات

.%39هىالثلاثةالأنواعمجموعإلىالمؤلفةالاختباراتنسبة-أ

.%3808هىالثلاثةالأنواعمجموعإلىالمترجمةالاختباراتنسبة-ب

.%2202هىالثلاثةالأنواعمجموعإلىالمقننةالاختباراتنسبةب

والمترجمةالمؤلفةالاختباراتبينكبيراتقارباتبينأعلاهالمذكورةزالن!مب

وأنالمجتمعثقافةعلىالقائمالتأليفعلىالتركيزإلىتدعودائماالتوصياتأنمع

والاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوة)توصياتغيرهعلىالبهبرىالأولويةلهيعطى

بشكلإليهيلتفتأنيجبخللوهذا.(ـه1409،النفسيةللخدماتوالضوابط

التأليف.علىوا!سجيعالتركيزويزادالترجمةعلىالاعتماديقللبحيثجدى
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فيالواردةالأجنبيةاللغاتمنلغةكلمنالاختباراتمنإلمترجمنسبةما-3

سة؟رالدا

اللغةومن،%8205الانجليزيةاللغةمنالاختباراتمنالمترجمنسبة

والألمانيةوالروسية)البولونية%10اخرىلغاتومن،%705الفرنسية

باللغةالناطقةالدولبهتقومالذيامحبيراالدورتعكسالنسبوهذه.(والرومانية

الاختباراتتوفيرمجالفيانجلتراثمالأمريكيةالمتحدةالولاياتوخصوصاالانجليزية

خلالمنسواءالعربالباحثينمعظميجدهاالتياللغةكونهاإلىإضافة،النفسية

وكونانتشارهالسعةبلدانهمفيلهاتعلمهمأوانجلتراأوأمريكافيالعليادراساتهم

ها.مكتوبالمعاصرالنفسيالتراثمنالكثير

؟(الدراسة)عينةالأساتذةانتجهاالتيالاخضباراتمنوالمنشورالمقنننسبةما-4

.%أ9والمنشور%55منهاالمقنننسبةكانالمؤلفةالاختباراتفي-أ

.%25والمنضور%35مخهاالمقنننسبةكانالمترجمةالاختباراتفي-ب

.%05منهاالمنشورنسبةكانالمقننةالاختباراتفي-%

علىزادالمؤلفةالاختباراتفيالمقنننسبةأنالنشائجهذهفيويلاحظ

منلابدنقصايعكسوهذا،الثلثحدودفيكانالمترجمةفيبينمابقليلالنصف

واستخراجتقنينهبعدإلااختبارأيمنالحقيقيةالاستفادةتبدألاحثما،علاجه

ونترك؟تواجههالتيالمشكلاتهيوما؟التقنينعدمأسبابهيفما.معاييره

قادمة.لبحوثالسؤالينهذينعلىالإجابة

وفيالخمسعلىيزدلمالمؤلفةالاختباراتفيفهوالنشرحيثمنأما

الواقعتعكصنسبوهي.النصفإلىوصلالمقننةفيبينما،الرجىِفكانالمترجمة

النشريسهلتنظيمإلىيحتاجوالذي،العربيالعالمفيالاختباراتلنشرالحالي

ذلكعلىالمشرقةوالجهةالنفسيةالاختباراتلتداولاللازمةالضوابطويضع

هـ،9014النفسيةللخدماتوالضبطوالاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوة)توصيات
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الخالقعبدأحمدهـ،1409عدسالرحمنعبدهـ،1409علامالدينصلاح

؟الأستاذةقبلمنالاختباراتنشرعدمأسبابما-5

هيالدراسةعينةأنرادبعضأوردهاكماالاختباراتنشرعدمأسبابأهم

-:يلىما

الأسضاذ.لدىالموجودالاختبارمجالفيالمنشورةالاختباراتكثرة-1

النفسية.الاختباراتبنشرالنشردوراهتمامعدم-2

الاخشبارات.عليهاقامتالتيالبحوثنشريتمحئالانتظار-3

منها.الماديالعائدوانعدامالأستاذحسابعلىكانتإذاالنشرتكلفةارتفاع-4

بها.الخاصةالسيكوماتريةالمعايرإعدادطورفيأنها-ء

للأستاذ.الوظيفىالترقيأعمالضمنبس!تحتلاأنها-6

غيرها.أوعلميةدورياتفيبحوثمعمنشورةأنها-7

الأستاذ.وقتضيق-8

نشرها.بعدالمتخصصينغيرقبلمناستخدامهاسوء-9

نشرها.بعداهِملإتصلقدالتيالعلميةالسرقاتوجود-01

.لهيئاتبرثفيأنها-11

مستقلةعلميةدراسةودراستهابهاالاهتماميجدرأعلاهالمذكورةالأسبابهذه

المتعددةلفوائدهاالاختباراتنشرعلىالمعينةاللازمةالأطرووضعتجاوزهايمكنحئ

لكلالمجالوفتحالواحدالموضوعفيالتكراروتجنبعليهاالحصولتيسيرومنها

عربي.بلدمنأعنرفيتطيقهخلالمنالأفضلنحويتطورلكىاختبار
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اختبارانهم؟فيالأساتذةاستخدمهاالتياللغويةالصياغةما-6

%91بنسبةالبسيطةبالفصحىاللغويةالصياغةكانتالمؤلفةالاختباراتفي-أ

العامية.باللغةوالباقي

بنسبةالبسيطةبالفصحىاللغويهَالصياغةكانتالمترجمةالاختباراتفي-ب

العامية.باللغةوالباقي%88

%96بنسبةالبسيطةبالفصحىاللغويةالصياغةكانتالمقننةالاختباراتفي-ب

العامية.باللغةوالباقى

ختباراتالاأنواعجميعمنأكثرأو%09حواليانالنتائجهذهفيويبدو

أحدناقث!وقد(الصحفلغةاحيانا)وتسمىالبسيطةالفصحىباللغةتصاغ

.ممعدلاتمرتبطةالمشكلةهذهأنمفادهابنتيجةوخرجالمشكلةهذهالباحثين

مشكلةتجاوزإمكاننافيأصبحالأميةمشكلةحلتفإذاالعرو،العالمفيالأمية

عبد)أحمداتباعهاالواجبالصياغةلغةهيالفصحىتكونبحيثاللغويةالصياغة

091الخالق fـه).

والمقننة؟والمترجمةالمؤلفةللاختباراتالنفسمِةالمجالاتما-7

.(2)رقمالجدولفيتظهروالمقننةوالمترجمةالمؤلفةللاختباراتالنفسيةالمجالات

(2)رقمجلىول

والمقننةوالمترجمةالمؤلفةللاختباراتالنفسيةلاتاب

مقنن%العد%العدمترجم%العدمؤلفالمجال

16067,,152219النفسِةوالعحةايوافق 1 g

57041212043701النفشةالافطرابات

11151505112602"188والقدراتالذكاء

16891"111901165"والميولالاتجاهات

1203-صفر-صفريمة.واافاتالا

مح!
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المجال

الثخصية

التحميل

ى!أ
الجموع

مؤلف

!
مترجم

!
مقنن

لعلىدا

921.4

12.3

24.4

42100

يلي:ماالجدولمنويظهر

لأهميةنظرا،الثلاثةالأنواعفيابخمسعلىينيدماعلىحازالشخصيةمجالأن-أ

النفسيةوالصحةالتوافقمجالبعدهوجاء.طويلةفترةمنبهالباحثينواهتمام

مجالكذلكومثله،الثلاثةالأنواعفيقليلاأقلأوالخمسحواليعلىوحاز

الانحرافمجالوكان.سبقهلمامقاربةنسبعلىحصلالذيوالميولالاتجاهات

.ةننَمملاالاختباراتفيواحداختبارإلافيهيظهرلمحيثحظاأقلهاوالجريمة

اهتماممنيستحقهماوأمثالهالمجالهذايعطىأنتوجبللنظرملفتةنتيجةوهي

أما.النفسيينالباحثينمسؤولياتمنوهوالنفسعلممجالمنلقربهنظرا

ضمنإدراجهيمكنكانفمعظمهاالأساتذةبعضأضافهاالىالأخرىالمجالات

وكذلكالبيئةإدرأكمشل(2)رقمالجدولفيالواردةالسبعةالمجالاتأحد

كانالنفسيةوالضغوط،القدراتمجالمعإدرأجهمايمكنكانوالإبداعالتخيل

النفسية.الاضطراباتضمنإدراجهايمكن

التيالأقساممختبراتفيوالمقننةوالمترجمةالمؤلفةالاختباراتمنالمتونرنسبةما-8

؟الأساتذةإليهاينتسب

المؤلفينالأساتذةأقساممختبراتىِفالمؤلفةالاختباراتمنالمتونرنسبة-أ

.%53كانت

المترجمينالأساتذةأقساممختبراتفيالمترجمةالاختباراتمنالمتوفرنسبة-ب

.%5205كاتما
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المقننينالأساتذةأقساممختبراتفيالمقننةالاختباراتمنالمضوفرنسبه-ب

.%58كانت

مننسخبوضعيقومونالأساتذةنصفحواليأنأعلاهالنتائجمنويبدو

كا،فية،غيرنسبةوهيإليها،ينتسبونالىالعلميةالأقساممختبراتفياختياراتهم

عوناالقسممختبرفيالاختبارتوفيرعلىيساعدأنالأسضاذواجبمنحيث

بحوثهمفيالاختبارذلكمنللاستفادةالقسمطلابوكذلكالآخرينللأساتذة

بها.يقومونالتيودراستهم

والدرجةوالجنسيةالسن.ممضغيراتالاختباراتوتقنينوترجمةتأليفعلاقةما-9

؟الدكتوراهعلىالحصولوبلدالدقيقوالتخصمىالعلمية

الأولي،مجموعتينإلىالدراسةعينةتقسيمتمالتساؤلهذاعلىللإجابة

تقنينأوترجمةأوبتأليفقامواالذينالأساتذةوضمتالمساهمةالمجموعةوسميت

غيرالمجموعهَوحميتالثانيةوالمجموعةالضفسية؟الاختباراتمنأكثرأواختبار

اختبارأيتقنينأوترجمةأوبتأليفيقوموالمالذينالأساتذةوضمتالمساهمة

وعدد،العينةمن%68نسبةيمثلوناستاذا51الأولىالمجموعةعددوكان.نفسى

العينة.من%32نسبةيمثلونأسضاذا42ًالثانيةالمجموعة

استخدامجرىوالتقنينوالترجمةبالتأليفالسنعلاقةمدىعلىللتعرلِف-أ

وعند9027كانت2كاقيمةأنالنتيجةوكانذلك.منللتحقق2كااختبار

يأ6063القيمةكانت(1)الحريةودرجة.،\الدلالةمستوىعنالكشف

الأستاذانتاجيةفيكبيرأثرللعمرأنعلىيدلوهذاإحصائيا.دالة2كاقيمة

موافقةالنتيجةوهذه،النفسيةالاخشباراتوتقضينوترجمةتأليففيومساهمته

زادتكلماالسنبهتقدمكلماالأستاذأنعلىالاستقراءيدلحيتَللوقع

تخصصه.مجالفيالعلميالبحثحركةفيالمساهمةعلىأقدروكانخبراته

!ح
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استخدامتمالنفسيةالاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالجنسيةعلاقةلمعرفة-ب

(3)رقمالجدولفييظهرماحسبوالنسبالتكرارات

(r)رقمجدول

الاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالجنسيةعلاقة

9الهَ*ي!طلآلا++؟االجموعةا
لأ!و!!و،1ؤ.!في!و،االج!ة

ًدالأولي

المسامى%

الثانيةك

بم!غرو

المساهمة

27

or

12

23

12.5

16

3،rr17

صفر

صفر

8،2

51

24

نصفمنأكثريمثلونالمصريةالجنسيةيحملودنمنأنالجدولمنويظهر

علمميدانفيالمصريينالأساتذةلريادةراجعوهذا%53بنسبةالمساهمينمجموعة

بعيدةليستالمذكورة.والضسبةالعربيلمالعاجامعاتمنكثيرفيوانتشارهمالنفس

الجنسيةيحملونمنبعدهموجاء(%44)العينةمجموعإلىنسبتهمعنكثيراً

المقابلىِفو.(%20)العيضةمجموعإلىنسبتهممنتريبةوهى%23بنسبةالأردنية

راجعيكونقدوهذاأحد،منهميساهملمالكويتيةالجنسيهَيحملونمنأننجد

.%3العينةمجموعإلىنسبتهمتجاوزلمحيثعددهملقلة

نسبةيمثلونالسوريةالجنسيةيحملونمنكانالمساهمةغيرالمجموعةفيبينما

لهذهمعينتعليلالباحثلدىوليس،المجموعةهذهفيالنسبأعلىوهي%3303

أوروباوبلدانروسيافيمنهمكثيرتلقاهالذيالتعليميكونقدولكن،النسبة

فيأولويةالنفسيةالاختباراتالغالبفيتمثللاحيثذلك،فيدورالشرقية

بنسبهالمصريةالجنسيةيحملونمنبعدهمجاء.البلدانتلكفيالنفسمِةالدراسات

حمص
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الجنسيةيحملونمنهناكأنتعكسقدوهىتقريباالثلثتمثلنسبهوهي%29

مجموعفييمثلونهاالىالمئويةالنسبةورغم،المجالهذاىِفيساهمواولمالمصرية

.(%21)تقريباالخمسإلايمثلونلاالمصريينالأساتذةمجموعفيولكنهم،العينة

وهو%17بنسبةالمجموعةهذهترتيبثالثىِفالسعوديةالجنسيةيحملونمنوجاء

التخرجحداثةالسببيكونوقد(%8)العينةمجموعإلىنسبتهممنأكبررقم

.الأخرىالجنسياتمنبزملائهمقياساالجامعاتفيبالعملوالالتحاق

تمالنفسيةالاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالعلميةالدرجةعلاقةلمعرفة-ب

.(4)رقمالجدولفييظهرهماحسبوالنسبالتكراراتاستخدام

4)رقمالجدول

الاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالعلميةالدرجةعلاقة

مساعدأستاذمثاركأستاذأشاذالدرجةالجموعة/

-r)7كلأوليا I Nr I

342604%المساهمه

1302كالثانية

41338%المساهمةغير

إ

24

فيالأساتذةمساهمةفيواضحدورلهاالعلميةالدرجةأنالجدولمنويظهر

أستاذدرجةفيهممنأنيتضححيث،النفسيةالاختباراتوتقنينوترجمةتأليف

في%4نسبةعنتمثيلهميزيدلابينماالمساهمةالمجموعةمن%34نسبةيمشلون

أستاذدرجةمنهمالمساهمةغيرالمجموعةمعظمأننجدالمقابلوفي.الثانيةالمجموعهَ

وهمالدكشوراة،لحملةالعلميةالدرجاتبدايةوهي%83بنسبة)مدرس(مساعد

البحثي.الميدانفيالخبرةوقليليالتخرجحديثيمنالغالبفي

!ح
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منطلبالنفسيةالاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالدقيقالتخصصعلاقةلمعرفة-د

لتلكالكبيرالتنوعالبياناتمنوتبين،الدقيقةتخصصاتهمذكرالأساتذة

وا!نرهاتخصصا،21إلىالمساهمةالمجموعةلدىعددهاوصلحيثالتخصصات

-:يلىماونسبةعددا

العددونفس،%10بنسبةوتقويمقياس5،%12بنسبةاجتماعينفسعلم6

علم3ثم،%8بنسبةعيادىنفسعلم4ثم،النفسيةوالصحةالإرشادمنلكلوالنسبة

لكلاثنينيتعدلموالباقي،للشخصيةوالنسبةالعددونفس%6بنسبةالمرضىالنفس

.أخرىتخصصاتمنتخصص

وأكثرهاتخصصا،16التخصصاتعددالمساهمةغيرالثانيةالمجموعةوفي

-:يليماونسبةعددا

العددونفس،%8بنسبةإحصاء2ثم،%17بنسبةاجتماعينفسعلم4

العامالنفسوعلمالتربويالنفسوعلمالفسيولوجىالنفسعلممنلكلوالنسبة

.أخرىتخصصاتمنتخصصلكلواحداأستاذايتعدلمالباقىالنمو،النفسوعلم

الدقيقبالضخصصالمساهمةعلاقةوضوحعدمتبينوالنسبالأعدادوهذه

للأستاذ.

الاختباراتوتقنينوترجمةبتأليفالدكتوراهعلىالحصولبلدعلاقةلمعرفةهـ-

الدكتوراهدرجةعلىمنهاحصلواالىالبلدانذكرالأستاذمنطلبالنفسية

واحدٍأستاذٍمنأكثرمنهاحصلالىالبلدانأحماءتظهر(5)رقمالجدولوفي

المجموعتين.فيالذيالدكتوراهدرجةعلى

+!حم
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5)رقمالجدول

وترجمةبتأليفالدكتوراهعلىالحصولبلدعلاقة

الاختباراتوتقنين

ينماكبلي!!قي؟!لي*ىا/البلدالمجموعة

الأوليك

المساهة%

الثانيةك

غرر%

المساهمة

16

2613

20

5،ir

268،7

!ل

8،7

صفر

صفر

المساهمةالأوليالمجموعةفيالنسبأعلىاحتلتمصرأنالجدولمنويتضح

للمجموعالجنسيةمتغيرفيتقريبانسبةوهي%4305إلىالنسبةوصلتحيث

انجلتراثم،الأوليالمجموعةمن%26بنسبةأمريكابعدهاوجاء.(%44)للعينةالكلي

مجالفيالدولةهذهريادةتعكسالنسبوهذه.(%9)النسبةبنفسوروسيا

العربي.المستوىعلىومصر.العالميالمستوىعلىالنفسيةالدراسات

،%26النسبةبنفسوأمريكامصرجاءتالمساهمةغيرالثانيةالمجموعةوفي

نفسهيوهذه،%13بنسبةانجلتراثم%1706بنسبةروسياجاءبعدهماثم

النتائجهذهوتعكستقريبا.الترتيبوبنفسالأوليالمجموعةفيالواردةالدول

تقريرفيولكن،الدولهذهمنالدكتوراهدراساتفيالخريجيننسبة-ارتفاع

الاختباراتوتقنينوترجمةوتأليفالدكتوراهلىعالحصولبلدبينالعلاقة

هذهدعمخلالهامنيمكنحاسمةنتيجةتعكسلاالنتائجهذهفإن،النفسية

مح!
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المجموعةفيالنسبةلارتفاع.ممصرالخاصالوضععداما،واضحبشكلالعلاقة

العلاقة.هذهيدعممماالعينةلمجموعالنسبةمعوتقاربهاالمساهمة

التوصيات

-:التاليةالتوصياتالباحثيقدمالحاليةالدراسةنتائجخلالمن

العربيةالدوللجميعشاملةبدراسةالعرب!ةالعلميةالجهاتإحدىقيام-1

الحلولوطرحمشكلاتهمأهموتحديدالعربيةالنفسيةالاختباراتلاستقصاء

.المشكلاتلتلكالمناسبة

حئ،العربالنفسعلمأساتذةقبلمنالاع!برالاهتمامالاختباراتتأليفإعطاء-2

.الأخرىالثقافاتمنالترجمةمشكلاتنتجنب

معهاتقترنوأنالعربيةالنفسيةالاختباراتتقنينبأساليبالاهتمامزيادة-3

بها.انصةالسيكوماتريةالمعاس

أكثرأودارإلىالنضروإسناد،النفسيةالاختباراتلنشرعربيةمعارووضع-4

اتحادطريقعنأوالعربيةالدولفيالانتشارالواسعةالعربيةالنشردورمن

لنشراتباعهاالواجبالنفسيةبالمعاءالالتزامضرورةومع،العربالناشرين

نضرسبيلفيالأساتذةيواجههاالتيالصعوباتوتذليل،الاختبارات

اختباراتهم.

علىأوبالفصحىتكونبحيثالنفسيةللاختباراتاللغويةبالصيانةالاهتمام-5

(%88نسبةعلىالدراسةعينةفي)نالتالبسيطةبالفصحىمرحلياالأقل

منالاسضفادةقصرومنهاعليها،الكثرةللمآخذالعاميةاللغةاستخداموتجنب

.الأخرىالبلدانفيمنهالاستفادةفرصةإتاحةوعدمالمحليةبيئةعلىالاخضبار

+!حم
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العرلهكاالعالممستوىعلىوتقنينهاالنفسيةالاختباراتلتعميمبرامجوضع-6

العربية.البلدانفيالجامعاتمنعددمنالتخصصأساتذة.ممشاركة

بينونشرهاالعربيةالبلدانجميعفيالمتوفرةالعربيةالنفسيةبالاختباراتأدلةتأليف-7

وتجنبمنهاالمتونرعلىالتعرفيتمحئ،العربيةالبحوثومؤسساتالجامعات

سبقهلالترجمةوفيلا،أوالمجالهذافيألفهلمعرفةعدممنالناتجالشكرار

فيها.اختباراتتأليفلىٍاالمحضاجةالمجالاتفيوالتأليفلاأمالاختبارهذاترجمة

مح!
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جعلمراا

النفسيةالمقاييسفيالباحثدليل،الصمادييحىوالسيدوليدمحمد،البطش-1

التربويالبحثبرنامج،الأولالجزء،والشخصيةالقدراتميدانفيوالتربوية

.م9941،الأردنيةالجامعةال!ربوية،العلومكلية،والنفسيةالتربويةوالخدمات

علمأصولمكتبة،الرحمنعبدسعدترجمهَ،والمقاييسالاختبارات،أليوناتايلر،-2

هـ.3041،الشروقدار،بيروت،نجاتيعثمانمحمدمراجعة،الحديثالخفس

قسم،النفسيةللخدماتوالضوابطوالاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوةتوصيات-3

هـ.9041شعبان،الرياضسعود،الملكجامعة-التربيةكلية-النفسعلم

،القاهرة،الأولالمجلد،النفسيةالاختباراتتقنينفيبحوثفوًاد،حطب،أبو-4

.م1977،المصريةالأنجلومكتبة

القاهرهَ،،الثانيالمجلد،النفسيةالاختباراتتقنينفيبحوثفؤاد،حطب،أبو-5

.م'°79،المصريةالأنجلومكتبة

المجلدعضمر،الخاسىالعدد،النفسيةالثقافة،العربيةالنفسيةالاختباراتدليل-6

.م9391تموز،الرابع

النفسيةالبحوثإجراءفيالواجبةالأخلاقيةالمبادئالحميد،عبد،صفوت-7

للخدماتوالضوابطوالاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوة،السعوديةالعربيةبالمملكة

هـ.9041شعبان،الرياضسعود،الملكجامعة،التربيةكلية،النفسية

A-لدىالعلمىللبحثالنفسيةوغيرالنفسيةالمعولهَات،إبراهيمبنصالح،الصنيع

الإرشادلمركزالثالثالدوليالمؤتمر،السعوديينالاجتماعيةالعلومأساتذةبعفرر

.م1996/12/25-23،القاهرةثهسعينجامعة،النفسي
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استخدامفيالأخلاقيةوالضوابطالمنهجيةالشروطبعضأحمد،،الخالقعبد-9

للخدماتوالضوابطوالاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوة،النفسيةالاختبارات

هـ.9041شعبان،الرياضسعود،الملكجامعة،التربيةكليةالنفسية

الجامعية،المعرفةدار،القاهرة،الشخصيةاستخباراتأحمد،،الخالقعبد-1،

.أم993،الثانيةالطبعة

المعاليرندوة،النفسيةالاخفإراتاستخدامضوابط،الرحمنعبدعدس،-11

الملكجامعة،التربيةكلية،النفسيةللخدماتوالضوابطوالاجتماعيةالنفسية

هـ.9041شعبان،الرياضسعود،

القياسأدواتواستخدامتطيقوضوابطشروط،الدينصلاح،علام-12

والاجتماعيةالنفسيةالمعاييرندوة،النفسيةالخدماتمجالفيوالتقويم

شعبانسعود،الملكجامعة،التربيةكلية،النفسيةللخدماتوالضوابط

هـ.9-14

المحلية،البيئةفيالمستخدمةالنفسيةالاختباراتمننماذج،الرحمنعبد،عيسوي-13

.3ه-25صص،التاسعالعدد،الشالثالمجلد?)99r،النفسيةالشقافة

،الأردنفيالشربويةالأبحاثثنيوالمقالشىالاختباراتدليل،إبراهيميعقوب-14

.م9861أيلول،اليرموكجامعة،التربويوالتطورالبحثمركز،الأولالجزء

:15-Anastasi, Anne. Psychological Testing, fifth edition Now York

,1982.Macmillan Publishing CO., hnc
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نيئِئفاَعّييل!زيطملإ

وغيرالنفسيةا!لنفسيةالمعوقات

العلم!"للبحث
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مةمقلى

الرقيسبللكلالآمالومعقدالأنظارمحطمجتمعكلفيالجامعاتتعتبر

ثلاثبوظائفالجامعاتوتقوم.المجتمعذلكأبناءينشدهاالتيوالتطوروالنمو

يجبالإسلاميوالعالمالمجتمعوخدمة،العلمىوالبحثالتدريس!،هي:رئيسية

،قيامأفضلالوظائفبتلكلتقومودعمهابالجامعاتللاهتمامالجادالالتفاتعليه

علماءفهموهكذافيه،.مماالالتزاموعلىعليهويحثالعلمإلىيدعوفالاسلام

حياتهم.فيوطبقوهاالدعوةتلكالاسلام

لاوعهدابه،الوفاءيجبالتزام-لهمبالنسبة-العلمكانالقد:مرسييقول

حئ،الأخلاقبهذهيلتزممنأولوهونجده.الأخلاقعنأحدهمتحدثفاذامنه،فكاك

السلطانمنهدايارفضقدأنهنكشف،القناعةعنكتبوإذاذلك،سبيلفيعانىنواٍ

وفعوهونجده،الحقبكلمةوالتمسكالإيمانعنتحدثوإذا،بالآلافاليسارذوىأو

ييعيدة()1(.مناحنبلبنأحمدالامامقصةوما،الثمن..حياتهمنيدفعوربما..صوته

يساهموهوالاسلاميةعقيدتهمنينطلقأنالمسلمالباحثعلىمجبلذا

منه.المتوقعهوهذالأنوتطورهمجتمعهنموفي

وعلا،جلوالاخلاعدلّهالتوحيدعلىتبئأنيجبالعقيدةوهذه

ىَثْخَي!إِدمَا:تعالىاللةقالكمااللةيخضىالذيالمسلملمالعامسؤوليةواستشعار

.(28)فاطر:(الْعُلَمَاءعِبَادِهِمِنْالفهَ

مجتمعهمشكلاتحل!نييسعىالذيوالدرايةالفهمصاحبهووالعالم

وماوالاجتماعيةالكونيةللسننواستخدامهالشرعيهَللنصوصفهمهخلالمن

وَمَالِكسِئضْرِبُهَاا!امْثَالَُكنِتَو!:تعالىاللةقالوقد،وحواسعقلمناللّهوهبه

.(43:)العنكبوت(الْعَالِمُونَإِلأاَهُلِقْعَي

الصحيحالحديثفيقالالذي(!)اللْةرسولهدىيتبعأنيجبكما

علىتركتكم)قد:قال(!)اللةرسولعنسنخهفيماجهابنالامامرواهالذي

.(2)(هالكإلابعدىعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،المحجة
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رضى،منتجعيشبلوغفيالعربالعلماءيفلحلن،الصلبةالعقيدةهذهعلى..وبناء

فيالعلملمكانةمدركينوحكاماجهةمنالعقيدةلهذهواعيامجتمعالهماللّهقيضىإذاإلا

أخرى!(.جهةمنبهيحكمونالذيالاقتصادي-الاجتماعي-السياسيالنظامنماءصنع

اختيارهأوالبحثمنهجفيسواءلغيرهتابعايكونألاالمسلمالباحثوعلى

لممصادرمنالاسلامدينهفيماعلىمنهجهفييعتمدبحيث،البحثلموضوعات

مسلماتمعيتعارضألاعلىلديهممماهويستفيدثمالمسلمينغيرمنهايستفيد

فيه.يعيش!الذيمجتمعهمشكلاتمننابعةتكونالموضوعاتوكذلك،دينه

لموالاقتصاديةالاجتماعيةالعلومفيالعربيالباحث)إن:الباحثينأحداطقاوكما

علىفيهارأىوإذا.محيطهفيتطبيقهاإلىسعىالتيللمنهجياتمسبقبتقييميقم

الجهديبذللمفهوالاستعماريةوالتبعيةالتخلفمنللخروجهامةوسيلةحق

وذلك،الصحيحوالمجتمعىالتاريخيإطارهافي،بوضعهاالمنهجياتهذهلنقدالكافي

.(4)(محيطهفيومجديافعالااستعمالااستعمالهامنيتمكنحئ

والدراساتبالأبحاثمجتمعهدعمفيكبيرةمسؤوليةالمسلمالبافكاوعلى

والتطورالرقيإلىالسعىثممنهايعانىالىمشكلاتهحلعلىتساعدهالتي

الميادين.هذهفيالسبققصب-الحاضروقتنافي-لهاالىالأخرىالأممومسابقة

توفيرعلىتعينالىالماديةالامكاناتتتونرحيثالعربيالخليجدولوفي

"لدىالعلميةالإنتاجيةزيادةيعنيمما،العلمىالبحثنجاحعلىالمساعدةاحواملا

.البلدانهذهفيالباحث

الواقعهذافيأنأميريد؟مالتحقيقالبم!مايساعدالواقعهلولكن

الدراسةتحاولسوفماهذا؟العلميةانتاجيتهمنوتحدطريقهفيتقفمعوقات

عليه.الاجابةالحالية

الدراسةمشكلة

مكانةواكتسابهالمجتمعونموتطورفيكبيرهَأهميةالعلميةالبحوثتكتسب

نأهيللعلمالأساسيةالميزة)إن:زحلانيقول،الأخرىالمجتمعاتبينرفيعة
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يحققأنمبدئيا،الفرد،يستطيعوقد،نشاطبكليرتبطوالمنشورالمكتوبالسجل

وبسبببه.الاعترافيمكنلاالحدثهذاومثل،استنتاجاتهينشروألااكتضمافا

السجلاتإلىدائمايرتكزقياسهفان،العلمىللنصاطالخاصةالميزةهذه

الجامعاتلدىالاْنشطةأضعفمنالعلميالبحثأنويلاحظ.(ْ)(المنشورة

البحثأنشطةاستعرضناالوقائلا:المطرفذلكيؤكدحيث،عامةبصفةالعربية

الأنشطةأضعفمنلوجدناهاالعربيالعاليالتعليمإطارفيتجريالىالعلمى

بينما،الجامعىالتدريسأعباءمن%5من"أكثرتمثللاالأنشطةفهذه،الجامعية

صناعيا()6(.المتقدمةالدولجامعاتفيالأعباءتلدُمن%33حواليتمثل

عادةويقاسمنخفضافىاللاالعربالباحثينلدىالعل!ىالنشرومعدل

)ديرك)إنالرميحى:ذكروقد.المنشورةبحوثهخلالمنللباحثالسنويبالانتاج

منشورةعلميةبدراسةيقدرالنضرمعدلأنإلىدراساتهاحدىفيأشارقد(برايس

سَنويا()7(.عالمينلكل

الباحثينتجهمامعدل)إن:عاقليقولالعربيالباحثإنتاجيةمعدلوعن

فيذلكمنأقليكونوقد،السنةفيبحثا.،.هيتجاوزلاالعربيةالجامعاتفي

.(8)(السنةفيبحثا.،3.هىالصحةإلىالأتربالنسبةتغدوبحيث،الجامعاتبعض

العامالمعدل)يقدر:يقولحيثعاقلذكرلماترييامعدلانوفلويذكر

،،37بسنوياالبحوثومراكزالجامعاتفيالعربيالعالمينشرهاالتيللبحوث

يأبحث،،،44إلىلتصلالجامعاتفيالعاملينعندقليلاالنسبةوترتفعبحث،

.(6)(العلميةحياتهمنسنة205كلبحثاينشرالعربيلمالعاأن

فيبحثا!،25عنتزيدلافهىالتعاونمجلسدولىِفالانتاجيةعناْما

مجلسبدولالباحثانتاجية)إنقال:عندماالرميحيذلكذكركماالسنة

.(1ْ)(سنواتأربعكلواحدبحثعنالمتوسطفيتزيدلاالتعاون

منخمسمنجامعاتستعلىأجريتالىوزاهرتوقدراسةبينتكما

قاسيةحقيقةأماممتأنيةوقفةمنالابد:يقولانثِمحالخليجىالتعاونمجلسدول
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فقد،الدراسةعينةأنرادلدىعامةالعلميةالانتاجيةانخفاضوهىألاللنظرملفتة

فيالدراسةهذهأنرادمنالواحدللفردالكتبمنالعلميةالانتاجيةمتوسطبلخ

.(11)(4ر61)وللبحوث(1043)الدراسةثهلتهاالىالخمسالسنوات

كليىلأسلألذةالمنشورةالأبحاثمعدلأنوإبراهيمالكندريدراسةبينتكما

أستاذا73الأساتذةعددحيثالسنة!نيبحثا.،3.الكويتجامعةفيوالترييةالآداب

.(12)اثحب22السنويالأبحاثومتوسط

سعودالملكلجامعةالسنويالتقريرفيوردفقدالسعوديةالجامعاتفيأما

حملةمنالتدريسهيئةأعضاءمجموعهـأن11.1/1412الجامعيللعام

فيالمنشورةوالمؤلفاتوالدراساتالبحوثومجموععضوا،1849الدكتوراه

.(93)دراسة،،6rهوالسنويالعلمىالإنتاجمعدلنْاأي.668العلميةالمجلات

عامةبصفةالعربالتدريسهيئةأعضاءلدىالعلمىالإنتاجضعفواضحاود!لو

إلىللوصولدراسةإلىتحتاجمشكلةوهذه.خاصةبصفةوالسعوديننالخليجوأبناء

بدورهاتنعكسوالىالتدريسهيئةلعضوالعلميةالإنتاجيةزيادةعلىتساعدالتيالحلول

ورقيه.المجتمعتطورعلى

التالية:التساؤلاتفيالدراسةمشكلةصياغةويمكن

الاجتماعيةالعلومأستاذلدىالعلميةالانتاجيةتعيقنفسيةمعوقاتهناكهل-1

السعودية؟

العلومأستاذلدىالعلميةالإنتاجيةتعيقنفسيةغيرمعوقاتهناكهل-2

؟السعوديالاجتماعية

العلوملأسضاذالعلميةالإنتاجيةانخفاضإلىأدىالمعوقاتهذهوجودهل-3

؟السعوديالاجتماعية

الدراسةأهمية

رقيفيدورهخلالمنوالمسؤولينالباحثيناهتمامالعليالبحثيستقطب

)أنسفر:يقوللمشكلاله،حلولاويطرحالمجتمعبحاجاتيرتبطعضدماونمائهالمجتمع
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مجالاتفيالعاملينجهودتوجيهيفرضالانتاجيةالتنميةفيالعاليالتعليمدورتحقيق

القطاعاتشئفيوالنماءللتطورالمصاحبةالمشكلاتإلىالجامعاتفيالعليالبحث

.(1")المجتمعلقضاياالعليوالواقع،والبرامجالخططبينتفاعلذلكغنلينتج

والموجهالجادالعلميالبحث)إنقال:عندمابكرالمعئهذاعلىويؤكد

.(1ْ)(الحديثالعصرفيالحياةظروفتحتمهاالىالضروراتمنأصبح

التربيةعنالمسؤولينكبارلاجتماعالرئيسيةالعملوثيقةفيجاءولهَد

Yمنبالأردنعمانفيالمنعقدالعربيةالدولفيوالتعليم I - 2 Yفيم1987يونيو

العالي،التعليممؤسساتعاتقعلىالملقاةالبحثمهمة)تعتبر:يلىما19الفقرة

الهاممنوسيكون..الضخميةفيلاسهامهاضرورياجانبا،التدريبيةمهمتهابجانب

تنتهجوأنتعززأنالعاليالتعليمعنالمسؤولةالعربيةللهيئاتبالنسبةللغاية

العلميةالمعرفةولتطبيق..الوطىالمستوىعلىوالبحثللتدريبمنسقةسياسات

الأطروتجديدوتدريب،البحوثأنشمطةخلالمنالمحليالمجخمعمشكلاتحلفي

.(16)(العلمية

طريقفيتقفالىالمعوقاتبعضعلىالتعرفتحاولالحاليةفالدراسة

المقترحاتبعضوتطرحالجامعاتىِفالتدريىهيئةلأعضاءالعلميةالإنتاجية

فيوزاهرتوقيقولحيثالسابقةالدراساتمنعددإليهدعتماوهذالحلها،

منلسلسلةطيبةبدايةيكونأنفيأمل)وكلنا:العلميةالإنتاجيةعندراستهما

أطروإلىمحددةومعرفيةعلميةتخصصاتإلىتستندوالىوالمتعمقةالجادةالبحوث

فيوالبحثالعلمىالنشاطميداناليهايفتقرالىالبحوثتلك،واضحةمنهجية

.(17)(اليهالماسةحاجتهرغم،الخليجفيالعربيمجتمعنا

يتملموالىالنفسيةالمعوقاتتطرقكونهافيالحاليةالدراسةأهميةويؤيد

دعاوقد-الباحثعلمحسبواحدةدراسةعداما-الباحثينقبلمنتناولها

)فالمسألة:قالعندماالبحثفيودورهالنفسىالاستعداددراسةإلىالباحثينأحد

-وجودعدمأو-وجودمدىلمعرفةنحتاجهادقيقةميدانيةدراسةمسألةهيإذا
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الجامعاتفيالتدريسهيئةعضوعندللبحثالكافيالنفسىالاستعداد

.(18)(العربية

الدراسةأهداف

يلى:ماالحاليةالدراسةْاهدافأهم

العلومأستاذلدىالعلمىالبحثتعيقالىالنفسيةالمعوقاتمنمجموعةتحديد-1

.نظرهوجهةمنموجودةهىوهل،السعوديالاجتماعية

أستاذلدىالعلمىالبحثتعيقالىالنفسيةغيرالمعوقاتمنمجموعةتحديد-2

.نظرهوجهةمنموجودةهيوهل،السعوديالاجتماعيةالعلوم

الانتاجيةعلىالعلمىللبخثالنفن!ميةوغرالنفسيةالمعوقاتوجودتاْثيرمدى-3

.السعوديالاجتماعيةالعلومأستاذلدىالعلمية

الدراسةمصطلحات

النفسية:المعوقاتأولا:

ونظرته،وعاداتهالباحثبنفسيةالمتعلقةالنفسيةالعواملمجموعةبهاويقصد

،العلمي.انتاجهمنالآخرينلموقف

النفسية:غرالمعوقاتثايا:

المحيطةبالظروفوالمتعلقةالباحثذاتعنالخارجةالعوائقبهاويقصد

وأبشريةأوماديةإمكاناتأوعملظروفأواجتماعيةكانتسواءبالباحث

المقللةالمجتمعنظرةأونيرخَالابالعلمىالاحتكاكسبلأوالعلمىالنشرظروف

العلمى.البحثلأهمية

الاجتماعية:العلوم:ثان

ذكرهماالتعاريففمن،الاجتماعيةالعلوملمصطحعليهمتفقتعريفهناكليسى

البشر،منبغيرهعلاقاتهفيالإنسانتدرسالانجتماعية:)العلومقال:حيثالحفئ

صص
http://www.al-maktabeh.com



وعلمالسياسيةالاقتصاديةوالجغرافياوالتاريخرالاقتصادوالاجتماعالنفسىعلوموتشمل

.(19)(الاجتماعيالانسان

الفرديةوالعلاقاتالمجضمع)دراسةبأنها:الأمريكىهرتجقاموسوعرفها

وعلمالنفسوعلمالاجتماععلميشملأنهعلىإليهينظرعامةوبصورة،داخله

.(2ْ)(والتاريخالسياسةوعلموالاقتصاد(البيئةفيالإنسان)دراسةالأنثروبولوجيا

بكليةالموجودةالأقسامهيالدراسةهذهفيالاجتماعيةبالعلومويقصد

علم)التربية،بالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعةالاجتماعيةالعلوم

وما؟المكتباتالجغرافيا،،التاريخ،الاجتماعيةالخدمة،الاجتماععلم،النفس

.بالرياضسعودالملكيحامعةوالآدابالتربيةكليىفيأقساممنيقابلها

الاجتماعية:العلومأساتذةرابعا:

السابقةالفقرةىِفالمذكورةالتخصصاتفيالتدريسهيئةأعضاءبهمويقصد

مساعد.أستاذأو،مشاركأستاذأوأستاذ،:الثلاثالعلميةالرتباحديحملونممن

الدراسةحدود

الدراسةلهذهالمتونرةديةالماالامكاناتقلةوكذلكالمتاحالوقتلمحدوديةنظرا

العلومكليةأقسامفيالسعوديننالاجتماعيةالعلومأساتذةعلىالاقتصارتمفف

الأقساموكذلك،الإسلاميةسعودبنمحمدالإماملجامعةالتابعةبالرياضالاجتماعية

والآداب(الخاصةالتربية،المناهج،التربية،النفس)علمالتربيةكليىفيلهاالمقابلة

.بالرياضسعودالملكيحامعةالمكمبات(،الاجتماعيةالدراساتالجغرافيا،)التاريخ،

هـ.4151/4161الجامعىالعاممنالثانيالدراسيالفصليخاالتطبيقوتم

السابقةالدراسات

العلمي،البحثمعوقاتتناولتالىالسابقةالدراساتمنالعديدتوجد

دراسات:قسمينثنيالدراساتبعضعرضعلىالتاليةالصفحاتفيوسنقتصر

ميدانية.ودراسات،نظرية
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نظرية:دراساتأولاً-

منلعلالعلمىالبحثمعوقاتتناولتالتيالخظريةالدراساتمنالعديدهناك

يلى:ما-عليهالاطلاعللباحثاتيحمما-أهمها

.(29)(3031)العربيةابمعاتفيالتدريسهيئةعضوندوةدراسات-1

جماديشهرمن17إلى14منالفترةفيسعودالملكجامعةفيعقد

وكانت،العربيةالجامعةفيالتدريسهيئةعضوهـندوة1403عامالأولي

وعنوانه:الرابعالمحورمنهايهمنامحاورأربعةفيللندوةةيسيًلرلاالموضوعات

تعرضعمل،وأوراقدراساتستفيهوقدمت،سي!دتلاهيئةعضومشكلات

سنقروصالحباشاحسنسيدمنكلوكتبهاالعلمىالبحثلمعوقاتمنهاخمس

وكانت.كمالومروانمرسىالحليمعبدومحمدالربيعالرحمنعبدبنومحمد

:الدراساتتلكفيوروداالمعوقاتأكثرهيالتاليةالمعوقات

والتمويل.الانفاقضعف-1

البحث.مساعدوافيها.مماالبشريةالإمكاناتقلة-2

.والمعداتكالأجهزةالفنيةالامكاناتضعف-3

والإدارية.التدريسيةالأعباءكثرة-4

o-المكتباتمحتوياتضعف.

العلمى.النشروسائلقلة-6

الدولة.أوالجامعةمستوىعلىالعلمىللبحثخطةوجودعدم-7

.الخارجأوالداخلفيتاو!دنلاخلالمنالعلمىالاحتكاكضعف-8

العلمي.البحثلأهميةالمجتمعتقديرضعف-9

:(22)(ـه1404)العقيلي2-دراسة

،(السعوديةالجامعاتفيالبحوث)مراكزعخوانتحتدراستهالعقيليقدم
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ويحققأبعادهالعلميالبحثيأخذأندونتحولالئالمعوقاتبعضفيهاعرض

يلى:ماوأهمها،كاملةأهدافه

بدعوىالتطبيقيةأوالعلميةالبحوثعلىالمركيزإلىالبحوثمراكزاتجاه-1

الاقتصادية.التنميةنحوالمملكةاتجاه

الجامعى.العملفيالسعوديننالتدريسهيئةأعضاءحدائة-2

السعودين.منالتدريسهيئهَأعضاءلبعضوالوزاراتالمؤسساتاستقطاب-3

كلياتهم.داخلفيالعلميةالبيئةإلىالتدريسهيئةأعضاءمنالكثيرافتقار-4

o-الأجنبية.والبحوثوالعلومللمعارفالترجماتوجودقلة

:(23)(ـه1406)مرلمى3-دراسة

هيئةلعضوالانصافمنشىءهناكيكون)حئبعنواندراسةمرسىقدم

أهمهااولالعلمىالبحثمشكلاتبعضفيهاعرض(العربيةجامعاتنافيالتدريس

يلي:ما

العربي.لمالعامنهايعافيالىللمضسكلاتالعلميةالبحوثتناولعدم-1

المجتمع.قبلومنالجامعةداخلالبحثعلىالمعنيةالبيئةوجودعدم-2

العلمية.الجامعيةبالمكتبةالعنايةوعدمالمراجعنقص-3

.البحوثلنشرالعلميةالمجلاتندرة-4

المجتمع.فيالعلميةالبحوثنتائجمنالاستفادةعدم-5

.الكبرى.!الشركاتالبحوثومراكزالجامعاتيينالعضويالاتصالوجودعدم-6

V-العربية.الجامعاتأساتذةيحضرهاالىالعلميةوالمؤتمراتالندواتندرة

الباحثين.مساعديطبقةوجودعدم-8

العلمى.للبحثالمعيقةالاداريةالتعقيدات-9
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:(2")(م9891)الفبرادراسة-4

،(العربيةالاجضماعيةالعلومفيالبحث)معوقاتبعنوانبدراسةالباحثقام

يلي:ماأهمهالعلالمعوقاتبعضفيهاذكر

المجتمع.فيالمعلوماتأزمة-1

السياسة.عنالبحثعزلة-2

بحث(.كأسلوب)الهامضيةالذاتيةالرقابة-3

.(الاداريةبالأعمال)الانشعالالاداريالصعود-4

والأسرية.الاجتماعيةالالتزامات-5

العلمية.المؤسساتفيالعلميالمناخهبوط-1

العربي.لمالعافيالمستجدةالموضوعاتدراسةحساسية-7

:(25)!م؟099)زحلاندراسة-5

بعضبذكر(العربيالوطنفيالعلميةوالسياسة)العلمكتابهفيالباحثقام

يلى:ماأهمهامنولعل،العلمىوالبحثالعلممشكلات

للبحث.المخصضةالمنحنظامقصر-1

للاكششافاتوالوزاراتالحكوماتقبلمنالكلىأوالجزئيالإغفال-2

لعلماءها.العلمية

العلمية.النخبةتعليمفيالأجنبيةالمؤسساتعلىالاعتماد-3

العلمى.المجتمعداخلالحريةنطاقضيق-4

العربي.العالمفيالعلمىالنشاطحانزضعف-5

العلمية.المعلومةغباب-6

.ممتازةبيليوغرافيةتسهيلاتتونرعدم-7
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والتبعية.بالعجزالاحساس-8

:(6T)(ـه9419)بلال6-فىراسة

وتطلعاتومردود،،واقع:العربيالعلمى)البحثبعنوانبدراسةالباحثقام

يلى:ماأهمهالعلالبحثمعوقاتبعضفيهاذكر(مستقبلية

العلمية.الدورياتنقص-1

.الأجهزةنقص-2

الخارجى.العلمىالاحتكاكضعف-3

آلي.وحاسبوطباعةسكرتاريةمنالبحثمستلزماتضعف-4

للباحث.الكريمالعي!ىتامينعدم-5

العلمى.والجوالأكاثرمميةالغلاقاتضعف-6

المجتمع.مشكلاتوحللخدمةالبحوثتوجيهعدم-7

?(()327)عطيفةدراسة-7 I i i):

لهَديمة(لأوراقمتجددةتراعةوالنفسيةالتربوية)بحوثناانبعنردراسةالباحثقدم

هما:البحوثمعوقاتمناثنينعرضثناياهاوفي

.السائدةالعلميةالمنهجيةبشكلياتالصارمالالتزام-1

البحثية.المجالاتبعضمعالمَعاملعندوالترددالحساسية-2

:(28)(ـه1414)شكمارة8-دراسة

الواقعبينالعربيالوطنفيالبحوث)مراكزبعنواندراسةالباحثقدم

-1987المتحدةالعربيةالاماراتجامعةتجربةعلىوملاحظاتأضواء،والطموح

يلى:ماأهمهالعلالبحوثمعوقاتبعضثناياهافيعرض(م1992

.المعلوماتبنوكفقدان-1

العلمى.البحثيعيشهالذيالفكريالتقليد-2
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.العربالباحثينأعدادقلة-3

.النوعمنأكثربالكمالبحوثفيالاهتمام-4

المجتمع.مثكلاتمعالبحوثتفاعلعدم-5

الجامعة.لأستاذبالنسبةالكبيرةالتدريسيةالأعباء-6

.المتشددةوالبيروقراطيةالمركزيةيعتمدالذيالإدارةأسلوب-7

العلمي.والبحثالعمللاستراتيجيةواضحةشاملةلرؤيةالافتقار-8

ميدانية:درادات-ثانيا

خلالمنالمعوقاتتناولتدراساتأربععلىالاطلاعالباحثاستطاع

يلى:كماوهىميدانيةدراسات

:(29)(ـه9409)منفيخي1-دراسة

بعففيالتدريسهيئةلعضوالعلميالبحث)معوقاتعنوانهاوكان

منكانتالدراسةوعينة،(إحصائيةاستطلاعية)دراسة(السعوديةالجامعات

وكانتعضوا.143وعددهمسعوديةجامعاتخمسفيالتدريسهيئةأعضاء

العامةالمعوقاتعنكانأحدهاموضوعاتستةتناولتاسضمارةالدراسةأداة

1فقراتهوعددالعلميةالبحوثلاجراء oفقرة.

الأولىالخمسالمراتبفيالتاليةالمعوقاتجاءتأنالنتائجأهممنوكان

الدراسة:عينةنظروجهةمن

I-العلميةالندواتأوالمؤتمراتحضورعلىالجامعىالأستاذتشجيععدم

.(%81)والعالميةالمحلية

.(%08)الكبرِالتدريسىالعبء-2

.(%80)الاداريةالأعمالفيالانشغال-3

.(%77)العلمىعملهفيللباحثمساعدينوجودعدم-4
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.(%76)لسنةأحياناتصلالىالعلميةالأعمالتحكيمفمرةطول-5

:(3ْ)(م9911)هاشمومهااللّهعبدأحلامدرالعة-2

وجهةمن-النفسيةوغيرالنفسية-العلميالبحث)معوقاتعنوانهاوكان

الدراسةعينةوكانت،(المنورةبالمدينةالتربيةئكليةالتدريسهيئةعضواتنظر

)قسمالمنورةبالمدينةالتربيةبكليةالتدريسهيئةعضواتمن30منمكونة

النفسيةالمعوقاتتمثلعبارة28منمكونةاستبانةكانتالدراسةوأداة،(الطالبات

.عبارة06المجموعليصبحالنفسيةغيرالمعوقاتتمثلعبارة32و

فيالخصالتالية(النفسية)المعوقاتجاءتأنالدراسةنتائجمنوكان

:(السعودياتالعضواتالدىالأوليالمراتب

.(%001)الأهلعنبعيداأسريامسؤوليتيبزيادةأشعر-1

.(%001)الإداريهَالأعباءلزيادةبالقلقاشعر-2

.(%001)الزائدةالتدريسيةالساعاتعلىماديةحوافزاعطاءعدميضايقني-3

زوجىوجوددونأسريَىحاجياتبقضاءقيامىعندالمجتمعقيوديضايقني-4

.(%001)المحرمأو

.(%9209)!المنورةالمدينةزوارلكثرةالأعباءبزيادةأشعر-5

أعلىفيالتاليةالخمس!المعوقاتجاءتفقد(النفسيةغير)المعولهَاتفيأما

الدراسية:عينئلدىالمراتب

البحوثلتقدسموالندواتالمؤتمرات.ممواعيدالالماموعدمالضشرصعوبة-1

.(%100)اهرشنو

.(%001)العلميةبالبحوثللقيامالكليةداخلالعليالمناخافتقار-2

.(%501)بالأبحاثللقيامالكئيةداخلالكافيالتقد-روجودعدم-3

التدريسيةالأعباءمنيزيدمماالطالباتأعدادفيالكبيرةالزيادة-4

.(%501)بالكليةالمعتمدةالساعاتنظامظلفيوالتصحيحوالامتحانات
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مايَعللالتفرغم-دعإلىتؤدياليوالاداريةالتدريسيةالأعباءازدياد-5

.(%001)العلمىبالبحث

:(31)(ـه1412)الخثيلة3-درالعة

الواقعبينالجامعىالتعليمفيالعلمىوالبحث)المرأةبعنوانوكانت

هيئةأعضاءمن93منالدراسةعينةوتكونت.(استطلاعية)دراسة(والتحديات

عنعبارةالدراسةأداةوكانت.الاناثمنوكلهنسعودالملكيحامعةالشدريس

التدريس.هيئةعضواتلدىمعوقاتتعكسعبارة19علىاشتملتاستبانة

وجهةمنالأوليالمراتبالتاليةالخصىالعباراتاحتلتالدراسةنتائجخلالومن

الدراسة:عينةنظر

البحث.إجراءاتلتسهيلباحثمساعدوجودندرة-1

المضجعة.المتخصصةالعلميةاللقاءال!قلة-2

.محدودةالمركزيةالمكتبةلاستعمالالمتاحةالفرص-3

المعرفة..ممصادرالباحثتزويدفيالنقص-4

العلميهَ.للأبحاثالميدانيالتطبيقصعوبة-ء

:(32)(ـه1413)عاقل4-دراسة

الجامعاتدور(العربيالوطنفيالعلمى)البحثبعنوانوكانت

عبارةالدراسةوأداة،عربيةجامعةعشرةاثنىالدراسةعينةوكانتومسؤولياتها.

هذهمنوواحدالبحوثعنمنهاحمسةبنود،سبعةعلىاحتوتاستبانةعن

ومنها:،المعوقاتذكرالدراسةنتائجمنوكان،العقباتتناولالخمسة

التمويل.ضعف-1

.والمختبراتالمكتباتفيالنقمالكبير-2

r-للباحثين.المساعدةالبشريةالعناصرفيالنقص

ومجالاتها.البحوثلأولياتمدروسبرنامجوجودعدم-4
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العربية.العلميةالبحثمراكزبينللاتصالواتفاقياتنواظمتونرعدم-5

.المعلوماتعلىالحصولصعوبة-6

التدريسي.العبءثقل-7

الأجنبية.الخبرهَعلىالاعتماد-8

والباحثين.البحوثبينللتنسيقخطةوجودعدم-9

تعلهِق:

علىالأحيانمنكثيرفياتفاقهاللدراساتالسابقالعرضمنيتضح

الدراساتكانتوإنغيرها،دوندراسةفيأخرىمعوقاتوبروزمعينةمعوقات

هيئةأعضاءمنعددلأراءاستطلاعهاخلالمنوعمقاًتركيزاأكثرالميدانية

الدراساتهذهكلأنويلاحظ.الموضوعبهذاالمباشرةالعلاقةأصحابالتدريس

النفسيةغيربالمعوقاتالدراسةهذهفيسمىماعلىركزتمنها(واحدةعدا)ما

النفسية.غيرالمعوقاتمنتأثيراًأقوىتكونقدوالتيالنفسيةللمعوقاتتتطرقلمو

بشكلتطرحهالمفإنهاالنفسيةللمعوقاتتعرضتالتيالوحيدةالدراسةأما

غيرالمعوقاتضمنادراجهايمكن-الأحيانبعضفي-عباراتهاأنبلواضح

الحاليةللدراسةكبيرةفائدةذاتالسابقةالدراساتجميعتظلولكن.النفسية

الدراسةتكونأنويرجى،متفاوتةبدرجاتمنهاواحدةكلمناستفادتوالتي

الدراسة.لموضوعالحلولوضعطريقفيلبنةالحالية

الدراسةفروض

الدراسةمشكلةفيطرحهتمماعلىبناءالدراسةنروضصياغةيمكن

يلى:ماوفقوأهدافها

:الأولالفرض

أداةفيذكرهاورد)التيالعلمىللبحثالنفسيةالمعوقاتمنمجموعةتوجد

الدراسة.عينةأنرادنظروجهةمن(الدراسة
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اكفي:الفرض

فيذكرهاورد)التيالعلمىللبحثالنفسيةغيرالمعوقاتمنمجموعةتوجد

الدراسة.عينةأفرادنظروجهةمن(الدراسةأداة

لث:انالفرض

العلميةالإنتاجيةانخفاضإلىأدىالنفسيةوغيرالنفسيةالمعوقاتوجود

الدراسة.عينةلدى

الرابع:الفرض

الاجتماعيةالعلومأساتذةنظروجهةبيناحصائيادالةنروقتوجدلا

وجودفيسعودالملكجامعةمنزملائهمعنالامامجامعةمنالسعوديين

النفسية.وغيرالنفسيةالمعوقات

الدراسةعينة

حملة)منالسعوديينالاجتماعيةالعلومأساتذةقصدتالدراسةلأننظرا

والآدابوالتربية(الإمام)جامعةالاجتماعيةالعلومكلياتفي(الدكتوراه

التدريسهيئةأعضاءجميعأي،مقصودةعينةفإنهاسعود(الملك)جامعة

فقرةفيذكرهاسبقالتيالعلميةالتخصصاتفي)الذكور(السعودينن

أستاذاً،011المستجيبينعددوكان(الاجتماعية)العلومالدراسةمصطلحات

العينةاجماليمن%37نسبهيمثلونالاجتماعيةالعلومكليةمنأستاذا41ًمنهم

منأستاذا37ًوالعينةاجماليمن%39نسبةيمثلونالتربيةمنأستاذا32ًو

علىتوزيعهموكان.العينةاجماليمن%24نسبةيمثلونبادَالاكلية

.(1)جدولفييظهرماحسبالعلميةالتخصصات
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(9)جدول

العلميةالتخصعاتعلىالدراسةعينةأنرادتوزيع

العدد

النسبةالتكرارالتخصص

%141207النفسعلم

%1210.9الاجتماع

%9802الاجضماعيةالخدمات

%151306التاريخ

%2119.1الجغرافية

%131108التربية

%8703المكبات

%8703المناهج

%9"011الخاصةالتربية

%110100المجموع

.(2)الجدولفيفيظهرالعلميةالرتبةحسبالدراسةعينةتوزيعأما

"(2)رقمجدول

العلمةالرتبعلىالدراسةعينةأفرادتوزيع

العدد

لنسبةارالتكراتبةلا

أستاذ

مشاركستاذأ

مساعدستاذأ

غيرمبين

الجموع

29

77

110

حمص

7،-%2

%26.4

%70

%9

%100
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الدراسهأداة

التالية:بالمراحلوتقنينهابنائهافيمرتاستبانةعنعبارةالدراسةاداة

الأولي:المرحلة-1

النفسيةالمعولهَاتتعريفعلىاحتوتورقةبتوزيعالباحثقاموفيها

هذينمنقسمكلتحتمعوقاتعشراقتراحوطلبالنفسيةغيرالمعولهَاتوكذلك

الاجتماعيةالعلومبكليةالنفسعلمأساتذةمنعددعلىووزعت.القسمين

النفسية.وغرالنفسيةالمعوقاتمنعددااحتوتورقاتتسعمنهاوعاد.بالرياض

نية:انالمرحلة-2

للباحثورد.مماوبالاستفادةالباحثوقراءاتالسابقةالدراساتخلالمن

جهةحيثمنالأستاذعنجزءاتحوىبحيثالاستبانةصياغةتمالوليالمرحلةمن

التخرجوعاموالجامعةالبلدحيثمنالدكتوراهشهادةعنومعلوماتالعمل

حيثمنالعلمىالإنتاجعنبياناتثمللأستاذ.الحاليةالعلميةالدرجةوكذلك

.نقاطأربعثنيالكتبوعننقاطعشرفيالأبحاث

وبعدهاالنفسيهَالمعوقاتتعكصفقرة15سجلتوفيهالثانيالجزءجاءثم

قسمأساتذةمنعشرينمنوطلب.فقرة25فيالنفسيةغيرالمعوقاتجاءت

غيرأومنهاالمناسمبعلىوالاشارةتحكيمهاالاجضماعيةالعلومبكليةالنفىعلم

ملحوظاتحوتاستباناتعشرمنهاعادوقد.المقترحةالصياغةأوالمناسب

.الأساتذةقبلمنجيدهَواقتراحات

الثالثة:المرحلة-"

تمتالسابقةالمرحلةفيوردتالىوالمقترحاتالملحوظاتدراسةبعد

المعوقاتثمذكرهاالسابقالأساسيةالمعلوماتحوتحيثالاستبانةصياغةإعادة

فيهاتركبورقةأتبعتثم(فقرة17)النفسيهغيروالمعوقات(فقرة17)النفسية

النفسية.غيرأوالخفسيةللمعوقاتسواءفقراتمنيراهمالإضافةللمحكمالمجال
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والاجتماعوالتربيةالنف!ىعلمأقسامفيالسعوديننساتذة91علىتوزيعهاوتم

من(4)،النفسعلممن(4)منهاعادوقد.بالرياضالاجتماعيةالعلومببهلية

ملحوظاتحوتاستبانة(11)المجموعليصبحالتربيةمن(3)،الاجتماع

.جيدةواقمراحات

النفسيةالمعوقاتالفرديةالأرقامتمثلحيث(35)حئ(1)منورتبت

النفسية.غيرالمعوقاتالزوجيةوالأرقام

)خمسبشدةموافقليكرتتوزيعحسبخياراتخمسفقرةلكلوكان

معارض،(درجات)ثلاثليرأيلا،(درجات)أربعموافق،(درجات

صفرا.تعطىعليهاالمؤشرغيروالفقرة(واحدة)درجةبشدةمعارض)درجات(،

t-الرابعة:المرحلة

لمفقرةأياستبعادتمبحيثالنهائيةصورتهافيالاستبانةصياغةتموفيها

فيالبسيطةالتعديلاتبعضمعقبولها،علىالتحكيممن%80اتفاقعلىتحصل

وكذلك(15)النفسيةالمعوقاتفقراتعددأصبحبحيث،تارَعفلابعضصياغة

.(الدراسةملحق)أنظرالنفسيةغيرالمعوقات

الأداةصدقى

غالبيةعليهاوافقالىالفقراتقبلتبحيثالمحكمينصدقعلي!الصدقاستند

سواءبعدكلتحتالعباراتصياغةفيالواضحالظاهريالصدقإلىاضافةالمحكمين

النفسية.غيرأوالنفسيةالمعوقات

الأداةثبات

مناستخرجتحيث.النصفيةالتجزئةبطريقةالأداةثباتاستخراجتم

بكليةالنفسعلمبقسيالتدريسهيئةأعضاءمنعضوا(14)علىالأداةتطبيق

الملك)جامعةبالرياضالتربيةوكلية(الامام)جامعةبالرياضالاجتماعيةالعلوم

الدراسية.لأداةعالثباتمعاملوهو.،83الثباتمعاملفكانسعود(
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التتطبيق

حصرأهـتم1415/416الجامعيالعاممنالثانيالدراسىالفصلفي

السبعةتخصصاتهافيبالرياضالاجتماعيةالعلومكليةفيالسعوديينالأساتذةعدد

تمثلاستبانة(41)منهاعاداسضباناتعليهموزعتأستاذا(77)عددهمفكان

كليةفيالمقابلةالأقسامىِفوكذلك.الموزعةالاستباناتعددإجماليمن%53

عددوكان(الخاصةوالتربيةوالمناهجوالتربيةالنفس)علمأقسامأربعةالتربية

(32)منهاوعادالاستباناتعليهموزعتأستاذا(68)السعوديننالأساتذة

كليةأقسامفيوكذلكالاستبانات.عددإجماليمن%47نسبةتمثلاستبانة

الأساتذةعددكان(والمكتباتوالجغرافياوالضاريخالاجتماعية)الدراساتبادَالا

تمثلاستبانة(37)مضهاوعادالاستباناتعليهموزعتأستاذا(75)السعوديين

ذلك.يوضح(3)والجدول،الموزعةالاستباناتعددإجماليمن%49نسبة

(3)الجدول

الدراسةعينةمنوالعائدةالموزعةالاستباناتعدد

وتفسيرهاالنتائج

التالية:للنتائجالتوصلتمالآليالحاسببواسطةالدراسةبياناتتحليلبعد

العلمي:الانتاجأولاً-

منالأولىالصفحةفيالواردةالكتبوكذلكالأبحاثفقرةخلالمن

.(4)الجدولفييظهرماهوالعليالانشاجمتوسطكانالاستبانة

حم!
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?N

12

13

14

(t)ولجلى

راسةاللىلعينةالأبحاثمنالعلميالانتاجمتوسط

المتوسطالطمالمتوسطالفقرة

منفردا.للن!رالمقبولهوًاالمنثمورةالابحاثعدد

للثمرالمقبولةأوالمنشورةالأبحاثعدد

.بالاشتراك

منفردا.المنثمورةغيرالأبحاثعدد

.بالاشتراكالمنثسورةغيرالابحاثعدد

ومؤتمراتندواتفيالمقدمةالابحاثعدد

مضفردا.التحكمواجتازت

ومؤتمراتندواتفيالمقدمةالأبحاثعدد

بالاشتراكالتحكمواجتازت

لموومؤتمراتندواتيالمقدمةالأبحاثعدد

منفردا.للتحكمتخضع

ولمومؤتمراتنلواتفيالمقدمةالأبحاثعدد

بالاشتراكللتحكيمتخضع

منفرداالاعدادطورفيالىالأبحاثعدد

بالاضراكالاعدادطررفياليئالأبحاثعدد

منفرداالمنثورةالكتبعدد

بالاشتراكالمنضمررةالكتبعدد

منفرداالاعدادطورفيالىالكتبعدد

بالاضتراكالإعدادطورفيالىالكبعدد

4.97

2.21

39"2

1.61

2.07

1.67

1.64

2،2

2.11

1.96

2.24

2.3

16

30

32

22

28

22

22

43

28

26

30

31

20

السنوي

علىالكتبأوالأبحاثعددبقسمةفقرةلكلالعامالمتوسطاستخداموتم

تحديدطريقعناستخراجهتمفقدالسنويالمتوسطأما.العينةمنالمجيبينعدد

كلفيالعامالمتوسطقسمثمسنة(705)كانتالتيللعيخةالخبرةسنواتمتوسط
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ويعكم!.السنويالمتوسطهوالناتجفكانسنة(705)العددهذاعلىفقرة

.ممعيارأخذناولو.الدراسةعينةلأنرادالعلميةالإنتاجيةفيانخفاضاالجدول

و(1)الفقرتينمنالمتوسطلوجدناللنصمرالمقبولةأوالمنشورةبالأبحاثالاعترات

سابقاذكرتالىللمعدلاتمقاربمعدلوهوسنويا،بحث.،48يساوي(2)

مشكلةوجودفيإليهذهبناماويؤيد.الدراسةمشكلةفيالواردةالاستشهاداتثني

التدريس.هيئةلعضوالعلميةالانتاجيةانخفاضفيتتمضل

الفروفى:ثانياً-

والمتوسطات)ت(الارتباطمعاملاستخدامجرىالفروضصحةلاختيار

ونتناولها،الحاليةالدراسةلبياناتالإحصائيةالمعالجاتأنسبلأنهاالانحداروتحليل

يلى:ماوفق

:الأولالفرض

أداةثني)الواردةالعلمىللبحثالنفسيةالمعوقاتمنمجموعةتوجد

.(5)الجدولفيالنظرخلالومن.الدراسةعينةأنرادنظروجهةمن(الدراسة

.ء

+
+"

11

(5)جدول

(الأول)الفرفىالدراسةعينةلدىالنفسيةالمعوقات

الخيار

المجيبونضةالمعاىًالا "رالموافقة

%تكر

58.9

W.'r

VA

نكرار%زنكرا

7619ro

98.407

109U

مم!

%

6"39

4"65

66

تكرار

102

106

107

107

909

109

%

15

14
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مع(-وموافقبضدة)موافقالموافقةخياريدمجتمانهإلىالضنبيهويجب

وذلكبعضهامع(ومعارضبشدة)معارضالمعارضةخياريوكذلكبعضهما،

.(يلرأيالاهوكماالأوسطالخياربقاءمعالبياناتعرضلتبسيط

النفسيةالمعوقاتعلىالمجيبينمن%50علىنريدماموافقةالجدولمنويتبين

نسبةفكانت19رقمالمعوفأما5،7،9،21،27الأرقامذاتالمعوقاتعداما

.الأولالفرضصحةيؤيدوهذا.%44المعارضةنسبةمنا!نر%4608الموافقة

.%42والمعارضة%7044الموافقةحيثالعامالمتوسطكذلكويؤيده

الثمايئ:الفرض

ا!اةفي)الوار!ةاليلبثالنفسيةغرالمعوقاتمنمجموعةتوجد

الدراسة.عينةانرادنظروجهةمن(الدراسة

السابق.الجدولفيحدث

+!ح
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كماالدمجإجراءعلىطبقوالذي(1)جدولفيالنظرخلالومن

.ء

+
+ر

22

26

28

العامالموسط

(6)جدول

انفي()الفرضالدرالمةعينةلدىالنفسيةالمعوقات

ابرفقةاا

لجيبوناضةالمعاريرألا

تكرار

AA

38

83

Ar

7،

3،

3،

2"

9،

،ء

2،

،ء

8،

85

75

35

57

76

63.2

1"76

ث

9"61

تكرار

22

11

،7

18

"4

!9

،7

18

20

،7

i, A\

3"10

تكرار

21

rv

rc

بم!

2"9

4،2

4،2

4،8

7،2

3"6

ه"8

ث

8،2

تكرار

109

908

109

108

110

108

106

108

110

109

106

109

109

107

%

98

96

99

97

15

12

13

ماالنفسيةغيرالمعوقاتعلىالمجيبينمن%50علىيزيدماموافقةلنايتبين

6،1الأرقامذاتالمعوقاتعدا 4 cA.

كانحيثالعامالمتوسطيؤيدهكما.الثانيالفرضصحةتؤيدالنضائجوهذه

فقط.%2802كانتالمعارضةبيخما%0961للموافقة
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لث:انالفرض

العلميةالإنتاجيةانخفاضإلىأدىالنفسيةوغيرالنفسيةالمعوقاتوجود

الدراسة.عينةلدى

وغيرالنفسيةوالمعوقاتالانتاجيةبين)ت(الارتباطمعاملوباستخدام

تكنلموإنعكسيةارتباطقيمةوهي(.،118-)الارتباطقيمةكانتالنفسية

.المفترضالأثروجودعلىتدلأنهاإلا(،،.5)الدلالةمستوىعنددالة

(7)الجدولفيالنظرعندوكذلك

(7)جدول

المعوقاتمنمعوقوكلالانتاجيةبين)ت(الارتباطمعامل

فالثالث()الفر

مح!
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الارتباطاتوتظهروالانتاجيةحدةعلىمعوقكلبينالعلاقةفيهيتبين

،17،19)النفسيةالمعوقاتفياربعةعداماالمعوقاتكلفي)العكسية(السالبة

.(01،12،16،18،5C)النفسيةغيرالمعوقاتفيوخمسة(25،29

وهي(.،.5)الدلالةمستوىعنددالةمنهاخمسةأنكذلكويظهر

.(6،13،22،23،28)الأرقامذاتالمعوقات

ذاتالخمسةالمعوقاتأنتبينالانحدارتحليلتطيقتمعندماوكذلك

.(.،.5)الدلالةمستوىعنددالة(2،01،13،61،22)الأرقام

.أعلاهذكرناهأنسبقلماتأييدالنتاثجوهذه

الرابع:الفرض

الاجتماعيةالعلومأساتذةنظروجهةبينإحصاثيادالةنروقتوجدلا

وجودفيسعودالملكجامعةمنزملائهمعنالإمامجامعةمنالسعودينن

النفسية.وغيرالنفسيةالمعوقات

(8)الجدولفيالضظروفي

(8)جدول

الرابع()الفرضالعينةأنرادبينالفروق

ت!ص
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عينةفيالمجموعتينبيننروقتوجدلاأيدالةغرو)ت(قيمةلنايتبين

الرابع.الفرضصحةيؤيدوهذا،الدراسة

:المعوقاتترتيبثالثما-

الميدانيةالدراساتمعالدراسةهذهثنيالمعوقاتترتيبمقارنةسنحاول

جدول)انظرالنفسيةالمعوقاتففى.السابقةالدراساتفيذكرهاسبقالتيالأربع

الترتيب:أعلىفيالتاليةالخصالمعوقاتجاءت(هرقم

.(%78)أخرى.ممهامالانشغالبسبمبالتسويف-1

,74%)الدقةمنعاليةبدرجةيتصفبحثإنتاجعلىالحرص-2 r).

.(%4,66)الوقتتنظيمفيالحزمإلىالافتقار-3

.(5809)بالبحثالبدءعلىالاقدامعدمعنهينتجالذيالتردد-4

وأالعملأوالأسرة)فيمشكلاتوجودعنالضاتجالنفسىالضغط-5

.(%5704)(المجتمع

الواجباتأداءفيالانشغالمعوقاتجاءتهـ(1412)الخشيلةيراسهَىِف

معوقتقابلوهيالترتيبأدقفيالبحثلمتطلباتالزوجتفهموعدمالمترلية

.(الخامس)ترتيبهاالحاليةالدراسةفيمشكلال!وجودعنالناتجالنفسىالضغط

التاسعالترتيباحتلالذيالمعوقأننجد(ص1409)المنفيخيدراسةوفي

المعوقمنقريبوهو(%72)الجامعةخارجوالمشورةالخبرةتقلصمهو(15)من

.ممهامالانشغالبسببالتسويفوهوالدراسةهذهفيالأولىالمرتبةاحتلالذي

.(%78)أخرى

لدىالمعوقاتأءبىمنالتسويفأنالترتيبفياضظرامنلناويتضح

تجاريةأو)ستشاريةأعمالفيالأنشغالبسببوذلك(%78)السعوديننالأساتذة

أماها.القيامفيهميفترضالئالبحثيةبالأعمالالقياممقيحرمهممماتطوعيةأو
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.الانتاجمعوقإلىحولتهفيهالمبالغةلكنجيدةحمةفهوالعملجودةعلىالحرص

تنظيمهاعنيغفلالتيالهامةالقضايامنوهوالثالثةالمرتبةفيالوقتتنظيموجاء

فيوحزماقدرةأكثركانواوالذينالأساتذةفيهم.مماالمجتمعأنرادمنكثيربحزم

الوقت.منالاستفادة

فيوإنتاجيتهالإنسانعملتعيقالىالنفسيةالأمورمنوهوالترددوجاء

عملكلفيالمباشروالبدءالحزمإلىالحاجةويعكسالأساتذةلدىالرابعةالمرتبة

مضوقعة.فائدةفيهالأستاذيرىعلمى

بيئةأوالباثكاأسرةفيمشكلاتوجودعنالناتجالنفسيالضغطواحضل

المناسبةالأجواءتوفيرأهميةعلىدلالةهذاوفي،الخامسةالمرتبةمجتمعهفيأوالعمل

التفرغيستطعحئمجتمعهمحيطفيأوعملهفيأوأسرتهقبلمنسواءللأستاذ

به.المطالبالعليللانتاج

التاليةالمعوقاتنجد(6)الجدولفيترتيبهايظهرالتيالنفسيةغيروالمعوقات

وهى:الأوليالخمسالمراتباحتلت

.(%89)الخارجفيوالمؤتمراتالندواتلحضورنرضعلىالحصولصعوبة-1

.(%82)والاجتماعيةالأسريةالالتزاماتكثرة-2

.(%0780)الجامعةفيالتدريسيةالأعباءكثرة-3

.(%7608)والجامعةوالكليةالقسممستوىعلىاللجانبأعمالالانشغال-4

.(%7601)العلمىالبحثلأغراضالأستاذنصابمنوقتاحتسابعدم-5

فيالأولىالمرتبةكذلكاحتلهناولىالأالمرتبةاحتلالذيالمعوقأنود!لو

فيالثانيةالمرتبةواحتل.(%81)نسبتهكانتحيثأهـ(409)المنفيخيدراسة

.(%83)المشجعةالمتخصصةالعلميةاللقاءاتقلةاسمتحتهـ(4121)الخثيلةدراسة

وهوالأوليالمرتبةاحتل(م1991)هاشمومهااللةعبدأحلامدراسةوفي

ونشرها.البحوثلتقدصموالندواتالمؤتمرات.ممواعيدالإلمامعدم

+!مح
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141)عاقلدراسةوفي Y)عدمإلىأشارولكنهالمعوقاتترتبلمهـ

.(33)العربيةالجامعاتفيالندواتوعقدالبحوثبإعدادالكبيرالاهتمام

الأساتذةمنعددبينعليهمتفقالمعوقهذاأنعلىدلائلهذهوكل

عقدوتيسيرعليهللتغلبالجامعاتفيالمسؤولينسعىيوجبمما(وإناث)ذكور

للإنتاجيةدعممنلذللثلماالأساتذةقبلمنوحضورهاوالمؤتمراتالندوات

والمجتمع.الجامعةعلىبالفائدةبدورهاتعودالىللأساتذةالعلمية

الأسريةالالتزاماتكثرةمعوقالدراسةلهذهالثانيةالمرتبةفيوجاء

وكذلكهـ(1409)المنفيخىدراسةفييردلمالمعوقوهذا.(%82)والاجتماعية

.(ـه1341)عاقلدراسة

المرتبةاحتلالمعوقفهذا(م1991)هاشمومهااللةعبداحلامدراسةفيأما

.(%001)بنسبة(السعودياتالعضواتالدىالنفسيةالمعوقاتفيولكنالأولى

واحتلاجزءينإلىموزعاالمعوقهذاجاءهـ(1412)ةليَنخلادراسةوفي

11-المرتبتين 9 j(معوق91المعوقات)عدد.

فيالتدريسيةالأعباءكثرةمعوقالدراسةلهذهالثالثةالمرتبةفيوجاء

النظريةالدراساتجميعفيعليهاالمجمعالمعوقاتمنوهو.(%8507)الجامعة

ترتيبفييأتيالاختلافولكن،سابقةدراسةذكرهمنتخللمحيثوالميدانية

دراسةفيبينما،التاسعةالمرتبةاحتلهـ(1412)الخثيلةدراسةففي.أهميته

هاشمومهااللةعبدأحلامدراسةوفي،(%80)الثانيةالمرتبةفيجاءالمنفيخى

(f1g91)(%100)الخامسةالمرتبةجاءفي.

علىاللجانبأعمالالانشغالمعوقالدراسةلهذهالرابعةالمرتبةفيوجاء

دراسةفيذكرهتكررمعوقوهو،(%7608)والجامعةوالكليهَالقسممستوى

،(%80)بنسبةهـ(1409)المنفيخىدراسةفيالثالثةالمرتبةواحتل.سابقة

،(%001)بنسبة(م1991)هاشمومهااللةعبداحلامدراسةفيالخامسةوالمرتبة

.(ـه4121)الخثيلةدراسةفيعشرالثالثةالمرتبةوفي
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معوقالحاليةالدراسةفيالنفسيةغيرللمعوقاتالخامسةالمرتبةفيوجاء

وهو(%7601)العلمىالبحثلأغراضالأستاذنصابمنولهَتاحتسابعدم

بنفسمنهاأيفييردلمحيثالسابقةالدراساتإليهاتشرلمالىالمعوقاتمن

الحالمب.نصه

التوصيات

الباحثيقدممناقشتهاخلالومنذكرهاالسابقالنتائجخلالمن

التالية:التوصيات

:الأساتذةإلىأولاً-

منهاالموجودعنوالبحثالاهتماممنحقهاالنفسيةالمعوقاتالأستاذيعطيأن-1

واعية.علميةبطريقةعليهاالتغلبنحوللسعىلديه

لمناقششهاالآخرينالأساتذةإلىالمعوقاتهذهابرازفيالأستاذيشاركأن-2

علىالسلبية(ثارهوتجاوزلابرازهالدراسةهذهفييردلمالذيواستجلاء

العلمية.الانتاجية

وابمعات:الطليالتعليموزارةفيالمسؤولينإلىثانياً-

وطرحالموجودةالمعوقاتعلىبالتعرفبالجامعاتالعلميةالمجالستبهليف-1

ظروفها.وحسبحدةعلىجامعةكلفيلهاوالعمليةالعلميةالحلول

إلىتوصياتهاونقلالمعوقاتتناولتالىوالأبحاثالدراساتمنالاستفادة-2

العاليالتعليمعنالمسؤولينالعربالوزراءمؤتمرات)خصوصاالتنفيذواقي

.(العلمىوالبحث

وحمَوقه.وواجباتهاعدادهناحيةمنالتدريسهيئةلعضوالمخصفةالنظرة-3

)ذكورالأساتذةلدىالعلمىللبحثالنفسيةالمعوقاتعندراساتاجراء-4

العربية.الجامعاتمختلفعلىوتوصيانهااهجًلاتنوتعميم(وإناثٍ

"*+
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يأخذحئالمختلفةالاعلاموسائلفيعليهوالقائمينالعلمىالبحثأهميةإبراز-5

أنراده.وبينالمجتمعفيبهاللائقةمكانته

أسهمتوالىالمعوقاتعلىوالوقوفالانتاجيةضعفلمناقشةندوةإقامة-6

العلميةالإنتاجيةلزيادةالمناسبةالحلولوطرح،بعضها،بيانفيالحاليةالدراسة

الجامعة.أستاذلدى
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1-

جعلمراا

،(م1987)العربيةالدولفيوالتعليمالتربيةعنالمسؤولينكباراجضماع

الخاسى.الفصليناير،،41-4،العددان،الحديثةالتربية

هيئةعضوندوة،العلمىالبحثمعوقاتبعض،(ـه141'()حسينسيد،اَشاب

سعود.الملكجامعة،العربيةالجامعاتفيالتدريص!

الخليجرسالة،الجامعاتفيالعلمىالمبحث،(ـه1408)اللْةعبدبكربكر،

.23العدد،العربي

وتطلعات،ومردوده،واقع:العليالبحث،(ـه1411)أحمدبلاد،

.رمضان،65العدد،عربيةشؤون،مستقبلية

هـ.1411/4121الجامعىللعامسعودالملكلجامعةالسنويالتقرير

لأعضاءالعلميةالانتاجية،(ـه1410)زاهرضياء،شعبانالدينمحىتوق،

الخليج.لدولالعربيالتربيةمكتب،الرياض،العربيالخليجبجامعةالتدريسهيئة

19)المنعمعبدالحفى، V Aالجزء،النفسيوالتحليلالنفسعلمموسوعة،(م

مدبولي.مكتبة،المَاهرة،الثانىِ

التعليمفيالعليوالبحثالمرأة،(ـه1412)ماجدبنتهند،الخثيلة

سعود،الملكجامعةمجلة،استطلاعيةدراسة:والتحدياتالواقعبينالجامعى

.(2)الإسلاميةوالدراساتالتربويةالعلوم،4م

بدولوالضقنيةالعلميةالقدراتc(_1412)اللطيفعبدفؤادالرميحى،

الأولي.جمادي،42العدد،التعاون،العربيالخليجلدولالتعاونمجلس

1)أنطوان،زحلان- ° lAOبحوث،العلمىللعطاءالعربيالإنسانتهيئة،(م

بالتعاونالعربيةالوحدةدراساتمركزنظمهاالىالفكريةالندوةومناقشات

.بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،شومانالحميدعبدمؤسسةمع

مم!
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

مركز،العربيالوطنفيالعلميةوالسياسةالعلم،(1990)أنطوان،زحلان-

الخامسة.الطعة،بيروت،العربيةالوحدةدراسات

السعوديالعربيالكتاب،مجتمعانتاجية،(ـه1404)محمدمحمودسفر،-

الأولي.الطبعة،تهامة،جدة،701

بينالعربيالوطنفيالبحوثمركز،(ـه1414)الرازقعبدأخمد،شكارة-

-9871)المتحدةالعربيةالاماراتجامعةتجربةعلىأضواء:والطموحالواقع

99fالأولربيع،31العدد،التعاون،(مأ.

الجامعاتدور:العربيالوطنفيالعلمىالبحث،(1992)نبيه،عاقل-

ديسمبر.،72العدد،عربيةشؤونومسؤولياتها،

معوقات(م1991)هاشممحمداحماعيلمهامحمود،حسنأحلاماللة،عبد-

هيئةعضواتنظرجهةمن-النفسيةوغيرالنفسية-العليالبحث

دراسات،(تحليليةمسحية)دراسةالمنورةبالمدينةالتربيةبكليةالتدريس

.35الجزء،السادسالمجلد،تربوية

14)إبراهيمحسن،العالعبد- . Aعندوآدابهالعلميالبحثأصول،(ـه

.42العدد،العربيالخليجرسالة،النوويالامام

جديدةتراعةوالنفسيةالتربويةبحوثنا،(199r)الفتوحأبوحمديعطفة،-

.06الجزء،9المجلد،تربويةدراسات،قديمةلأوراق

1)محمدالعزيزعبد،العقيلي- i . iالجامعاتفيالبحوثمراكز،(ـه

.رمضان،الأولالعدد،العاليالتعليملبحوثالعربيةالمجلة،السعودية

العلوممجلة،العربيةالاجتماعيةالعلومفيالبحثمعوقات،(9891)شفيقالغبرا،-

الثالث.العددعشر،السابعالمجلد،الاجتماعية

الاجتماعيةالعلومفيالعلميالبحثمعضلات،(م1980)جورجترم،-

آيار.،الأولالعددالمعاصر،العربيالفكر،العربيلمالعافيوالاقتصادية
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-

النشاطتحليل،(ـه1410)إبراهيممحمدعلى،يوسفجاسم،الكندري-21

.34العدد،العربيالخليجرسالة،الكويتيحامعةالتدريسهيئةلأعضاءالا!اك!ممى

14)ماجهابن-22 . Aمحمدتحقيقالسضد،باختصارماجهابنسننصحيح،(ـه

الثالثة.الطبعة،الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب،مجلدان،الألبانيالدينناصر

بينالمسلمينعندالعلمىالبحث،(ـه1411)العليمعبدمحمد،مرسى-23

الكضص.لمعادار'الرياضالحاضر،ومعوقاتالماضىميسرة

الانصافمنشيءهناكيكونحئ1406)العليمعبدمحمد،مرسي-24

.18العددالربي،الخليجرسالة،العربيةجامعاتنافيالتدريسهيئةلعضو

خروجإلىهل:العربيالعلمىالبحثأزمة،(ـه1411)عدنان،مصطفى-25

.رمضان،6oالعدد،عربيةشؤون؟سبيلمن

البحثمراكزبينوالتكاملالتنسيقc(9891)اللّهعبدإبراهيم،المطرف-(1

للنشر.دلموندارنيقوسيا،،التعاونمجلسدولفيالعلي

هيئةلعضوالعلمىالبحثمعوقاتهـ(1409)تريزمحمدمنفيخى،-27

مركز،(احصائيةاستطلاعية)دراسةالسعوديةالجامعاتبعضفيالتدريس

.الرياضسعود،الملكجامعة،الإداريةالعلومكلية،البحوث

/\"7-41سعود،الملكجامعة،العربيةالجامعات!نيالتدريسهيئةعضوندوة-28

التدريس.هيئةعضومشكلاتالرابعالمحورهـ،3041،الرياضهـ،315041

دار،الكويت،العاليالتعليممستقبلفيتأملات،(1992)نبيلمحمد،نوفل-29

الأولي.الطبعة،الصباحسعاد

30- The American Heritage Dictionary, (1982) Second College

.Edition, Boston, Houghton Mifflin

ومسئولياتها،الجامعاتدور:العربيالوطنفيالعلميالبحث،نبيه،عاقل-31

سابق.مرجع
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الملعق

ال!راسة()استبانة

عامةبياناتأولاً:

الجامعة::العملجهة1-1

التخصص::الكلية

الجامعة::الدكتوراهشهادةعلىمنهاحصلالىالجهة1-2

السنة:البلد:

مساعدأستاذ()مضماركأستاذ()أستاذ():العلميةالدرجة1-3

:الأبحاث1-4

منفردا:للنشرالمقبولةأوالمنشورةالأبحاثعدد1-4-1

1-2- i؟خرين:معبالاشتراكللنشرالمقبولةأوالمنشورةالأبحاثعدد

منفردا:المنشورةغيرالأبحاثعدد1-4-3

:بالاشتراكالمنشورةغيرالأبحاثعدد1-4-4

منفردا:التحكيمواجتازتومؤتمراتندواتفيالمقدمةالأبحاثعدد1-4-5

:بالاشتراكالتحكيمواجتازتومؤتمراتندواتفيالمقدمةالأبحاثعدد1-4-6

مضفردا:للمَحكيمتخضعلموومؤتمراتندواتفيالمقدمةالأبحاثعدد1-4-7

1-8- iبالاشتراكللمحكيمتخضعلموومؤتمراتنلاواتفيالمقدمةالأبحاثعدد:

منفردا:الاعدادطورفيالىالأبحاثعدد1-9-4

:بالاشتراكالاعدادطورفيالىالأبحاثعدد1.-4-1

الكتب:5-1

منفردا:المنشورهَالكتبعدد1-5-1

:بالاشتراكالمنشورةالكتبعدد2-5-1

منفردا:للنشرالاعدادطورثنيالتيالكتبعدد3-5-1

:بالاشتراكللنشرالاعدادطورفيالىالكتبعدد1-4-5
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ثانيا
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13

14

16

1V

المعوقات-

المعوق

البدءعلىالاقدامعدمعنهينتجالذيالتردد

بالبحث.

الجامعة.فيالتدريسيةالأعباءكثرة

.بحوثلاجراءالدافعيةستوىانخفاض

منها.الحدسةتوفروعدمالمراجعقلة

.رث!نلابجديرغيرالمعدالبحثكونمنالخئمية

العلمية.الدورياتفيالنثرضروطصعوبة

المحكمين.قبلمنالبحثرفضمنالخشية

الآلي.كالحامسبالمساعدةالأجهزةتونرعدم

واحدموضوعفيالبحثمواصلةعلىالقدرةقلة

طويلة.لفترة

الجامعاتمنماليدعمعلىالحصولصعوبة

.البحوثلاجراء

.أخرى.ممهامالانشغالبسببالتسويف

البحث.لانجازالباحثيتحملهاالىالكئيرةالماليةالنفقات

فيللبدءأولوياتتحديدوعدمالأفكارتزاحم

مضها.أيتنفيذ

الدخل.لتحسينالجامعةخارجبأعمالالانشغال

الوقت.تنطمفيالحزمإلىالافتقار

فيالاداريةبالأعمالالضكليفخلالمنالانشغال

قسم(.رئيس،وكيل)عميد،الجامعة

دراسة.أوبحثمنأكثرفيالجهدتشضت
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18

19

21

22

23

24

ca'

26

27

28

29

المعوق

القسممستوىعلىاللجانبأعمالالانشغال

والجامعة.والكلية

العمل.محيطفيالعلمىالشضافسغياب

الندواتلحضورفرصعلىالحصولصعوبة

الخارتخ!.فيتمراتوالموً

للبحث.الاعدادفيالبدايةعندوالقلقبالضوترالإحساس

الباحثيفقدمماالداخلفيالعلميةالندواتندرة

.البحوثلاعدادالدافع

الدقة.منعاليةبدرجةيتصفبحثإنتاجعلىالحرص

.البحوثلاجراءعلمىتفرغعلىالحصولصعوبة

)فيمثكلةوجودعنالناتجالنفسىالضغط

.(المجتمعأوالعملأوالأصرة

لأغراضالأستاذنصابمنوقتاحشسابعدم

العلمى.البحث

للبحث.صالحموضوععلىالحصولصعوبة

والاجتماعية.الأصريةالالتزاماتكثرة

يطبقمناستجابةضعفعنالناتجالاحباط

البحث.عليهم

العلمي.للبحثالمجضمعتقديرضعف
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إلمضيز!لمئئان!

معةابالهلأبلدك!الإغتراب

والعمانيين(السعوديينالطلاببينمقارنة)دراسة
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مقدمة

وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدئةالحمد

بعد:أما،الدينيومإلىتبعهومن

نروعمنالعديدفيالباحثونلهاتعرضالىالمفاهيممدَهلأمنالاغتراب

والاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسيةوالنفسية)الفلسفيةالاجتماعيةالعلوم

منبهيستهانلاكماًيجدالفروعهذهمنفرعأيفيوالناظر.(والدينية

.الفرعذلكمتغيراتمنبعددوعلاقتهالاغترابموضوعحولالدراسات

منحواءوزوجه()يآدمالبشرأبونزولاعتباريمكنالتاريخيةالناحيةومن

وذلكمنهامنعاالتيالشجرةمنالأكلمعصيةفيوقعاعندما،الأرضإلىالسماء

وعنالسرمديالنعيمجنةعنللبشريةالاغترابرحلةبدايةلهما،إبليسإغواءبسبب

والسبىالإيجابيالجانبيينيعرضوالإسلام.(آأ998،العال)عبدتعالىاللةجوار

الصحيح.موضعهفيمنهماواحدكللوضعيدعوإ،الاغترابلمفهوم

حيثللاغترابوأوغسطينوأفلاطونكسقراطالإغريقفلاسفةتعرضوقد

مغترباًالآخرفصاربذاتهوعيهفقدالذيالكائنبحالةالحقالشأملأفلاطونعرف

فخجدالاغترابعنللكتابةعضرالتاسعالقرنفيالغربيونالباحثودننشطوقدعنها.

علىالاغترابمفهوم،م1807عام(الروح)فيثومينولوجياكتابهفييطرحهيجل

ماركسكارلعّرفبينما،الحريةوسلبالمعرفةسلبهمابعدينعلىقيامهأساس

418)مخطوطاتكتابهفي iالفرديفقدحيثالمغتربالعملأساسعلىالاغتراب(م

العمالإنتاجاستغلالفيتتمثلوهى،ذاتهعنالتعبيرعلىقدرتهالعمليةهذهفي

للأنرادالاجتماعيةالعلاقاتيحوللاالسلعوإنتاج،الأموالرؤوسأصحاببواسطة

أيضا.شىءإلىلانتاجهمالمتداخلةالعلاقاتيحولبل،فحسبسلعإلى

مبم1892عامالاجتماعىالعمل"تقسيمكنابهفيدوركايهمأميلأظهركما

وهىالصناعيةالحضارةأنيرىحيثالاغمرابلمفهومعرضاً(م1897عامالانتحار
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المعاييرفقدانيعئوهوالأنوميعليهيطلقمرضمنتعانيالسريعتطورهافيتمضي

المجتمعفيعجزالجمعىالضميرأضعافعلىليعملالعملتقسيميأتيثمالفرد،لدى

.(م9841،اتش)درفلايعيشهاالىالاغمرابحالةالنتيجةفتكون،الفرديةتحقيقعن

حيثأكبر،بشكلالعشرينالقرنفيالاغتراب.مموضوعالاهتماموأستمر

المختلفةالجوانبلقياسمقاييستطرحالقرنمنتصفمنالدراساتبدأت

ديفيدزمحاولةمثلللموضوععرضتالتيالنظريةالبحوثخلااطمنللاغتراب

وضعالذي(م5719)تتلروجوينأبعاد،خمسهَفيالاغترابلقياس(م1955)

مفهومحللالذي(م1959)سيمانملفنجاءثمأبعاد،أربعةمنمقياس

الاجشماعيةوالعزلةواللامعياريةواللامعئالعجزهى:أبعادخمسةإلىالاغتراب

بدأكما.اليومحئالباحثينبينالقبولالتقسيمهذاولقى،الذاتعنوالاغتراب

نرويدسجموندطروحاتخلالمنالموضوعفيبدلوهميدلونالنفسعلماء

1المختار،)عبدوغيرهمنرانكلوفيكتورفروموأريك 99 Aم).

الدداسةمشكلة

مرولقدبها،يمرأومرالىالظروفنتيجةالإنسانيعيشهاحالةالاغتراب

سريعةوتطوراتبظروفبخاصةالخليجيالتعاونمجلسودولبعامةالعربيالعالم

جوانبهابعضفيوانعكست،المجتمعاتتلكفيالحياةمناحىهمنكثيرعلىأثرت

كانالذيالإسلامىفالعالمأفرادها.منللعديدالنفسيةالصحةعلىسلبيةبآثار

ثم،للآخرينلتابعالعصرهذافيتحولالزاهرالإسلامىالعصرفيالعالميقود

منعددفيأثرت،المعاصرةالعالمدولمنعددتعيثهاالتيالاقتصاديةالطفرة

منالعديدظهورعلىوساعدت،المجتمعاتتلكفيالموجودةوالمفاهيمالقيم

التكيفوسوءالنفسيةالأمراضمنالعديدمنوالمعأناةالمنحرفةالسلوكمظاهر

هذهعننتجالقد1بقولهالوضعهذاالباحثينأحدوصفولقد،الاغترابومظاهر

العربيالشبابوكيانأعماقفنماالاغترابيةوالنتائجالمظاهرمنالعديدالتحولات

والنفسجسمية،النفسيةللأمراضوالتعرضالتكيفسوءمنهاالمقدمةفييأتيوالى

مح!
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وشذوذوتمرد،،النظامعلىخروجمنالمتعددة.ممسارانهاوالانحرافاتوالانتحار،

وإيذاءوتدميروتخريب،وارهابوعنف،وعنصرية،وتعصب،(مختلفةمظاهر)في

الحسكفقدالاجتماعية/النفسيةالأمراضمنالعديدجانبإلى،واغتيال

و)الانامالية(...واللامبالاةوالسلبيةوالتبلدالوطى،والانتماءوالهويةالاجتماعي

إلى-تأكيدبكل-تحتاجالئالمدمرةوالنفسيةالاجتماعيةالأمراضمنوغرها

.(ـه4411)بدر،استفحالها"قبللعلاجهاومتكاملةمتظافرةمخلصةواعيةجهود

هناكأنإلىالسعوديةالعربيةالمملكةفيأجريتدراساتأشرتكما

جهودإلىتحتاجالهويةأزمةأنكما،المراهقينلدىالهويةوضوحعدمفيمشكلة

.(ـه1417،المطيريهـ؟1412)المفدي،تجاوزهاعلىالطلابلمساعدةعلمية

العمانيالشبابأنإلىالباحثينأحدأشارحيثعمانسلطنةفيالوضعوكذلك

فيالاجضماعىالمضمونفقدانفييظهروالذي،مجتمعهداخلالاغترابمنيعاني

.(م9941)أحمد،الهويةأزمةمنالشبابمعاناةيعكسوهذاالشبابأولئكحياة

الطلابيعيصمهاالىالاغترابحالةوهىالدراسةمشكلةتتضحهناومن

المملكة(الدراسة)موضعالخليجدولمناثنتينفيوبالتحديد،الخليجىالمجتمعفي

التالي:السؤالصيفةفيالمشكلةطرحويمكن،عمانوسلطنةالسعوديةالعربية

؟مظاهرههيوما؟الاغترابمنوالعمانيينالسعوديننالجامعةطلابيعانيهل

الدراسةأهمية

دراسشهايجبالتيالمشكلةمنالاغترابكونمنالحاليةالدراسةأهميةتأيَى

بلدهتنميةفيمشاركتهوعلىالفردعلىسلبيةآثارمنلهالماانتشارهامنوالحد

بعنايةحظيتالتيالموضوعاتمنالاغترابموضوعنجدولذلك.وتطوره

وفي،والاجتماعيةالنفسيهَالدراساتوخصوصأ،التخصصاتمختلففيالباحثين

ماجستيررسائلعناوينعلىمرالموضوعهذالأدبياتالباحثمطالعات

فقط،المصريةالجامعاتفيأم(993-م1983)سنواتعشرلفترةودكتوراه
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ماجستيررسائلسبعمنها،الاغترابموضوعتناولت،رسالةعشرةخمسبلغت

"م9891،العالعبد،م9891،متولى،ام987طواحينة،أبو؟م9831)عيد،

)عيد،دكتوراهرسائلوثمان(م1993،إبراهيم،1993،قابيل؟1991البنا،

1زعتر،،9881،المنعمعبد،أم987 9A9؟9921حسن،،م9891محمد،،م

أهميةعلىدلالةفيهوهذا.(?199r.جلال؟أ993،مصطفيبم1993حسن،

معوتفاعلهالفردشخصيةعلىكبيرةآثارمنلهيرونلما،الباحثينلدىالموضوع

مجتمعه.فياليوميةالحياةأنشطةكافة

الجامعةطلابلدىالاغمرابتدرسكونهامنالحاليةالدراسةأهميةتأتيكما

.(الباحثاطلاع)حسبسابقةدراسةفيبحثهيسبقلمماوهذا،خليجيينبلديننفي

الدراسةمصطلح

فيصعوبةالمصطلحاتأكثرمن(Alienation)الاغترابمصطلحيعتبر

معظمفييدخلكونهأهمهامنلعلعدةلأسباب،وحدودهمعالمهتحديد

واغتراباجتماعيواغترابنفسياغترابفهناك،الاجتماعيةالتخصصات

وهكذا...اقتصاديواغترابسياسي

مماالأرضإلىالجنةمننزلمنذالإنسانمعموجودالمصطلحكونكذلك

.تحديدهمجالفيصعبمماالأرضعلىتاريخهفتراتطواللهملازماًجعله

العربية:اللغةناحيةفمن.المصطلحلهذامختصرعرضمنبأسلاولكن

الوطنعنالزوح:والغربالغربة..الناسعنوالتنحيالذهاب:الغرب

غربهوقد،واغترب،تغرب:منهتقول،كذلكوالتغربوالاغتراب..والاغتراب

غرباءالجمع،وطنهعنبعيد:وغريبوالراء،العينبضمغرب،ورجلالدهر.

.(638ص،\تخ!،ت،بمنظور،)أبن

عددعلىليدلالمصطلحهذااستخدمواالميدانيينالباحثينمنالعديدوهناك

و)الانوميا(،الذاتعنوالانفصام،والانخلاعالسلطةانعداممنهاالمعانيمن
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والاحباطالحياةواقعفيالمغزيوانعدام،والعزلةوالعداء،والتذمروالاستياء

.(م1979)النوري،

منها:-للاغترابتعاريفالنفسينِنالباحثينمنوللعديد

الخاس،منوبغيره،بنفسهالإنسانلعلاقةمعينةحالة:بأنهنرومإريكعرفه:

للحريةالإنسانخسران،تعنيكمابه.المحيطةوبالأشياء،وبعمله،وبالطبيعة

العودةيخشىأنهمنبالرغم-لذاتهالفردتحقيقفيأي-الإيجابي.ممعناها

السابقة.للروابط

انفصالمنالبشربعضيكابدهعماالمناسبالتعبير:بأنههورنيكارينعرفته:

رغباته،،الخاصةمشاعرهعنالشخصينفصلعندماوذلكذوانهم،عن

فيالتصميموبقوة،الفعالبالوجودالاحساسفقدانأنه...طاقاته،معتقداته

عضوياً.كلاًباعتبارهبذاتهالفرديفقدهناومن،الخاصةحياته

صياغةعلىالقدرهَعدمعنالناتجالأناتشتت:بأنهإريكسونإريكعرفه:

،وآخرون)الأشولمنه.الفردوموقف،العالمتجاهمتسقةنظروجهةوتطوير

.(ـه1405

نرومفنجد،الاغترابنحوالمنظورفيالتباينالتعاريفهذاعلىويلاحظ

هورفيبينما،للسلطةالخضوعإلىالمؤدىِالانفصالمننوعأنهعلىإليهينظر

يعكسبينما،الواقععنالذاتانفصالأنهعلىإليهالنظرفيتحديداًأكثركانت

.المغتربالفردلدىالهولِةبأزمةيعرفماإريكسونتعريف

تعكسنفسيةحالةهو:للاغترابالحاليةالدراسةتتبناهالذيوالتعريف

بالعجزوالشعورالمعئوفقدانالاجتماعيةبالمعاليرالالتزاموعدمالإيمانضعف

تتجاوزالىالدرجةهو:للاغترابالإجرائيوالتعريف.الاجتماعيةوالعزلة

الحالية.للدراسةالمعدالاغترابمقياسفيالفردعليهايحصلالىالمتوسط

الدراسةأهداف

التالية:الأهدافلتحقيقالسعىإلىالحاليةالدراسةتهدف
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بعدإضافةمع،البحوثفيوردتالىالرئيسةالمحاوريغطىللاغترابمقياسبناء-1

المسلم.المجتمعفيالهامةالمقياساًبعادكأحدبالدتالتمسكضعفمنمأخوذ

والعمانيينالسعوديننالجامعةطلابلدىالاغترابوجودمدىعلىالتعرف-2

بينهم.والفروق

متغيراتببعض(وجودهحالة)فيالجامعةطلابلدىالاغترابعلاقة-3

الدراسة.عينةلدىالشخصية

الفظريالإطار

الباحثين،قبلمناستخداماتهوتعددالاغترابمفهومقدمسبقممالناتبين

بعفلدىثم،الإسلاميالمنظورمنالاغترابتناولالفقرةهذهفيوسنحاول

.المفهومهذاحولواضحبتصورللخروج،الغربيينالنفسعلماء

ابنقسمحيث.وسبىإيجابيمنظورينمنوالغربةللاغترابالإسلامنظر

ولا)سلبية(،ومذمومة)إيجابية(،محمودة:أقسامثلاثةإلىالغربةالجوزيةقيم

ْاوُلْواقَبْلكُمْنِمنوُرُقْلامِنَكَمانَفَلَوْلاَ!:تعالىاللةيقولحيث،مذمومةولامحمودة

هم:لماعَلافيالغرباَءفإن...(أَيخائفنْقَلِيلاًإِلأالأَرْضِيِفداَسَفْلاعَنِيهَوْنَبَقئة

ابدأ1:قولهفي)!دنه(البيإليهمأشارالذي!وهم.الآيةفيالمذكَورةالصفةهذهلَهأ

رسولياالغرباءومنقيل:للغرباء.فطوبىبدأ.كماغريباًوسيعودغريبأ.الإسلام

الممدوحونالغرباءهمفهؤلاء..."الناسفسدإذايصلحرنالذين:قال؟)!ه(اللة

هذهغيرعلىالناسأكثرفإن)غرباء(حمراجداً:اضاسافيولقلتهمالمغبوطون.

وأهلغرباء.الاسلامأهلفيوالمؤمنونغرباء.الناسثنيالإسلامفأهل.الصفات

فهم-والبدعالأهواءمنيميزونهاالذين-السنةوأهلغرباء.المؤمنينفيالعلم

الغرباء.هؤلاءأشدهم:المخالفينأذىعلىالصابرونإليهاوالداعونغرباء.

مكانفيتكونقدالغربةوهذه...عليهمغربةفلاحقأ،اللةأهلهمهؤلاءولكن

وحشةلا)الغربة(فهذه...موقدونقوموبينوقت،دونووقت،مكاندون
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بالسنة،تمسكهفيغريب،أديانهملفساددينهفيغريبفهوصاحبها...على

لسوءصلانه،فيغريب.مهدًلاقعلفساداعتقادهثنيغريب.بالبدعلتمسكهم

لمخالفته،نسبتهفيغريب.طرقهموفسادلضلال،طريقةفيغريبصلاتهم

والنوع...أنفسهمتهوىلاماعلىيعاشرهملأنهلهم.معاشرتهفيغريب.نسبهم

أهلبينالفجوروأهل،الباطلأهلغربةوهيمذمرمة.غربةالغربةمنالثاني

كثرةعلىغرباءفهمأهلهاكثروأن،المفلحيناللةحزببينغربةفهي.الحق

.الأرضأهلفييعرفونمؤنسهم.كثرةعلىوحشةأهل.وأشياعهمأصحابهم

السماء.أهلعلىويخفون

الوطن.عنالغربةوهيتذمولاتحمدلا،مشتركةغربةانلث:والنوع

الدارهيولا.مقامبدارلهمليستفإنهاغرباء.الدارهذهفيكلهمالناسفإن

الدنياهذهفيااكن(!ع1!ل)عمربناللةلعبد)!ق(البيقالوقدلها.خلقواالى

ذلكيطالعأنأمرلأنهالأمر.نفم!فيهووهكذا."سبيلعابرأو،غريبكأنك

4190صصهـ،0141،القيم)أبنالمعرفةحقويعرفه.بقلبه - 1 A).وقد

لاشرعأمقبوللسببللعزلةيلجؤونالذينالغرباءأنعلىالباحثينأحدأكد

البدنية،العزلة:العزلةمنالغرباءموقف)يتضح:فيقول،عملوهفيماعليهمحرج

فئاتليسواالغرباءأنويتبين،الجزائيةوالعزلة،الكليةوالعزلة،القلبيةوالعزلة

ويتضح.والإصلاحالتغييرمنيائسةوالجهاد،الدعوةلأمرتاركةالمجضصعفيمزوية

بل،والمكابدةالمجاهدةأعباءمنللسلامةطلباًإليهيلجؤونمهرباًليستعزلتهمأن

فسادبوجودإما،خاصةأحوالفيالجماعةأوالفردإليهيلجأضروريموقفهي

قائمة،لفتنةنتيجةيعرضالتباسأوتغييرها،ثنيمطمعلامستعَرةوغربة،ضارب

عليهبالضررعائدأبالناساختلاطهتجعلمعيننردعندخاصةطبيعةلوجودأو

يعلنالذي(العملى)الإنكارمننوعاًالعزلةتصبحقليلةغيرأحيانوفي.(وعليهم

)العودة،المستعَيمالطريقسلوكإلىلهمودعوته،الناسعليهلماشجبهفيهالمرء

فيالقيمأبنأوردهوأنسبقمامعيتفقهناذكروما.(116صهـ،1413

)الايجابية(.المحمودةالغربةعنحديثه
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حوليطرحونهفيماظاهراًفاًاختا3يجدالنفسيينالباحثينكتاباتفيوالناظر

الباحث.إليهايخشميالتيالمدرسةعلىبضاءًالاغتراب

.S)نرويدفنجد ERD)الاغترابيتناولالنفسيالتحليلمدرسةزعيم

الاغترابأسبابإرجاعهملاحظةيمكنولكنحصرها،يصعبمختلفةبطرق

،السلوكعلىوالعدوانالجنسغريزتيوسيطرةالإنسانيةللاحتكاكاتنتيجة

التدبيرالاَخرينعنوالابتعادالإراديوالانزواءالاختلاء)يشكل:يقولحيث

نأللعيانوجلى.الانسانيةالاحتكاكاتعنالخاشئالألممنللاحتماءالمباشر

والسكينة.السكونسعادةهىالتدبيرهذاطريقعنإليهاالتوصليتمالتيالسعادة

بالتنائىإلامنهالاحتماءإلىلهسبيلشلا.الخارجىالعالممنالمرءيتهيبفحين

الأشسكالذلكتذليلٍيزيدكانإذاالأقلعلىكان،شكلأيفيوالابتعاد

مجموعةأمامأيضاًالمجالتفسحالنفسيلجهازناالمعقدةالبنيةأنعلى...وحده

الغرائز،تلبيةتعنيالسعادةفمادامت.عليهالتأثيرفيالأخرىالطرائقمنبكاملها

العوزمنحالةفيوتركناغرائزناغليلبإرواءعليناضنماإذاالخارجيلمالعافإن

تقدممستطاعفيسيكونهل.هائلةلألامجديدةعلةإلىيتحول،والفاقة

الحياة!نيتحدثهالذيالخللعلىويتغلبيسيطرأنمدى،أيوإلى،الحضارة

الحاليالعصركانربما؟الذاتوتدميرالعدوانإلىالغريزيةالبشردوافعالمشتركة

شوطاًقطعواقدالعصرهذافأهلخاصاً.اهتماماًهذه،النظروجهةمن،يستحق

بها،بالاستعانة،عليهمالسهلمنباتبحيثالطبيعةقوىعلىالسميطرةفيبعيداً

ماوهذا،بذلكيدريمنأدرىوهم.أبيهمبكرةعنبعضاًبعضهميفنواأن

1)نرويد،.وقلقهموشقائهمالحالياضطرابهممنقليلغيرقدراًيفسر 9 A Yمبمص

نرد)كلفيقولالعدوانيتناولآخرموضعفيونجده.(14،25،118ص

.عامبوجهقاطبةالبشرية4لصاالأساسفيهيالىللحضارةعدووالفرضبالقوة

فيالحياةبالمرةيحسضونلاالذين،الإنسانبىأنالاستغرابعلىيبعثلمماوأنه

التيالتضحياتبحكمثقيلةاضطهادةبوصا%ذلكمعيشعرونانفراد،وعلىعزلة

ملزمةحضارةكلأن...ممكنةالمشتركةحياتهمتجعلحئمنهمالحضارةتنتظرها
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بأنيجزممنحئهناكوليمىالغرائز،نكرانوعلىالاكراهعلىنفسهاتشيدبأن

الضروريةالجهودمشاقلتحمل،الاكراهرفعفوراستعداد،علىالأفرادغالبية

كلأنالاعتباربعيننأخذأنلابدأنهإلىويخيل.جديدةحيويةمصادرلاقتناء

هذهوأن،والثقافةللاجتماعمناهضةوبالتالي،هدامةميولفيهتعششإنسان

ىِفسلوكهملتحديدالأشخاصمنكبيرعددلدىالكفايةفيه.مماقويةالميول

.(01-9ص،م9811،)نرويد.(الإنسانيالمجتمع

للفرديحدثالاغترابأنيرىفرويدأنأعلاهالنصوصفيوردمماويتضح

ادورإلىإضافة،تأجيلدونغرائزهلإشباعلهالحضارةحماحعدمنتيجة

مواجهةعلىالفردقدرةلعدمنتيجةمجتمعهعنيغتربالفردجعلفيللاشعور

وهذا.مجتمعهداخلللعيشعليهتحافظسلوكياتإلىيدفعهمماالمجتمعمتطلبات

الغرائز،علىتركيزهخلالمنفيهالواضحللشططيتبناهمنهناكيعدلمالطرح

.وغيرهالمجالهذافيفرويدلجهوديحمسبممااللاشعورجانجكاكانوأن

.E)نرومإريكاهتم FROMM)موضوعناحيةمنالاغتراب.ممفهوم

فقدانهيالاغترابلمفهوممشتقاتاستخدموقد.الخضوعخلالالانفصال

.والانعزال،الاتوماتيةوالمجاراة،وال!خريب،والتسلطية،الحريةوسلب،السيطرة

هي)كمالأساسيةاالحاجاتفىمتأصلةليستالإنسانيةالآلامأنيرىوهو

الحاجةوفي،البشريالوجودمنمعينةحالاتفيموجودةولكنهافرويد(رؤية

بحثهوالاغترابفمصدرفيها.يعيشالىوالطبيعةالانسانبينللربطالمتجددة

والىالسابقالفرديالمجتمعروابطمنخافوالذي،الحريةعنالحديثالإنسان

الشعورمنتكتسبلافالحرية،الوقتنفسفيمنهوتحدالأمنتمنحهكانت

فالحرية.وكوامنه،وشعوره،فكرهعنالتعبيرأيالفردذاتتحقيقلالإيجابي

وفاقداًقلقاًنجدهولهذامنعزلاً،تجعلهأنهاإلاورشيدأ،مستقلاًتجعلهام!اكوأن

حريتهعبءمنالهروبيجابهأنفالبديل،محتملغيروالانعزال،للسيطرة

إلىاغترابمنالفرارالنشيجةفتكون.خارجيةلسلطةوالخضوعبالاعتماد

آخر.اغتراب
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ومنالأنرادبينالاقتصاديةالعلاقاتيسودالاغتر)بأنإلىفرومويذهب

العلاقاتتسيرالىهىالسؤقفقوانين.بينهمالشخصيةالعلاقاتإلىينتقلثم

البشريةاللامبالاةأساسعلىقاثمةالمتنافسينبينالعلاقاتفتكون،الاقتصادية

فالمستهلك،الآلةيستخدمكماالآخرالإنسانيستخدمالمالعندهفمن،المتبادلة

منفبدلأ.الحقوقمنالأعماللرجلمانفسلهإنسانوليسللمناورةموضوع

.هـ(4041،)شتاءايِألابينعلاقاتوكأنهاتبدوالبشربينعلاقاتكونها

المتعلقةالمفاهيممنكبيربعددربطهللاغترابنرومطرحمنوواضح

الاقتصاديوالاغترابالآخر،سيطرةفيوالوقوعالذاتيةمنوالانفصامبالحرية

طرحمنبكثيرأفضلفإنه،الاستغلالعلىالقائمةللعلاقاتنتيجةوالاجتماعى

التشعباتولكنودراستها،تحديدهاويمكنمشاهدة.مموضوعاتلارتباطهنرويد

لدراستهاواحدطارٍافيجمعهاالباحثينعلىالصعبمنجعلنرومطرحهاالى

.الحياةواقعفي

.K)هورنيكارينوجعلت Homey)فينظريتهافيهاماًمحوراًالاغتراب

يكابدهعماللتعبيرالمناسبالمصطلحفيهوجدتفقدللعصابية،النفسىالتحليل

مشاعرهعنالشخصينفصلعندماوذلك،ذواتهمعنانفصالمنالأنرادبعض

،الفعالبالوجودالاحساسفقدانأنهوطالهَاته...،ومعتقداته،ورغباته،الخاصة

كلاًباعتبارهبذاتهالاحساسالفرديفقدهناومن،الخاصةحياتهفيالتصميموبقوة

واغتراب،الفعليةالذاتعناغترابنوعينإلىالاغترابهورنيوتقسمعضوياً.

وقتفيماشخصيمثلهمالكلجامعمصطلحالفعليةفالذات،الحقيقةالذاتعن

،الفرديالنموإلىتسعىالتيالأصليةالقوةفهيالحقيعَيةالذاتأمامحدد،

مننشحررحينماوذلك،التطابقجديد،مننحققأنمعهايمكخناوالى،والتحقق

.(ـه5041،و(خرون)الأشولالعصابيفرضهاالتيالمعوقةدويَعلا

ركزاًنهإلانرومطرحمنا!نرالتحديدمنشيءهورنيطرحثنيولمدون

.الاغتراببحالةيمرونممنمحنيرمنهايعانيلاقدمرضيةحالةوهيالعصابحالةعلى
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ماليعكسالوجوديالفراغمفهوم(70).!كملا!3فرانكلفيكتوروقدم

العشرين.القرنفيالانتشارواسعةظاهرةالوجودي)الفراغفيقولالاغتراببهيراد

مما،شقينذيفقدانإلىإرجاعهايمكنإذوفهمها:تفسيرهايمكنالظاهرةوظك

التاريخبدايةففىبحق.بضرياًكائنأأصبحأنمنذبهيمرأنالإنسانعلىمحتوماًكان

الحيوانسلوكفيهيكمنمماالأساسيةالحيوانيةالغرائزبعضالانسانفقدالإنساقِ،

بابهاأغلققد،كالجنة،الأمانوهذا.والطمأنينةالأمنبواسطتهالحيوانيستشعرومما

بالإضافةأنه،إلا.باختياراتيأتيأنالإنسانعلىوصارالأبد؟إلىالإنسانوجهفي

فيماهذاويتمثل،الحديثتطورهفيآخرفقدانمنعانىقدالإنسانفإنذلك،إلى

دعمإلىأدتالتيالتقاليدعلىالاعتمادفيتناقصمنكبيرةبسرعةالاَنيجري

يوجههتقليدمنولا،يفعلهأنعليهماإلىترشدهغريزةمنهناكفليس!.سلوكه

يرغبماقريبعمايعرفلاوسوف؟وأفعالهسلوكهفييتخذهاالىالطريقةإلى

يريدهماتحكمإلىوأكمراكثريخضعسوفثم،ومن.يفعلهأنيريدماأوفيه

للمسايرةنريسةمتزايدبشكليقعسوفوبالتالي،يفعلهأنمنهالاَخرون

...المللحالةفيأساسأنفسهعنالوجوديالفراغهذاويكشف...والامتثال

.الوجوديالفراغبهايبدومتعددةومظاهرمختلفةأقنعةذلك،علىعلاوةوهناك

ذلكفي.مما،القوةبإرادةالمحبطةالمعئلإرادةتعويضهناكيكونالأحيانبعضففى

إرادةتحل،أخرىحالاتوفي.المالإرادةوهوالقوةلإرادةبدائيةالأكثرالشكل

.(431-421صهـ،2041)نرانكل،.(المحبطةالمعئإرادةكلاللذة

يكسبهالذيهولأنهالفردحياةفيبالمعئاهتمامهنرانكلطرحمنويتضح

،الحياةتلكفييواجهااليوالصعوباتالمشاقوتحملالحياة.ممقوماتالتمسك

الطرحوهذا.المعنيفقدانوهوالوجوديبالفراغيسميهمامنالاغترابويأقي

فيقيمةلها.ممعافيالفردبتمسكالاغترابمشكلةحلعلىتساعدكبيرةفائدةفيه

فقدانعلىالاقتصاركانوأن.الحقالإسلامدينكانأنخصوصاً،الدينحياته

وغيرها،المعاييروفقدانوالعزلةكالضعفالاغترابعناصرتعددظلفيالمعني

.للاغترابالمطروحةالصورةيغطيولاجزئينرانكلطرحيجعل
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عناصرعلىركزللاغترابالغربيينالباحثينطرحأنسبقممالناويتبين

علىأكدفرومنجدواللاشعور،الغرائزعلىنرويدركزحينففىمختلفةجزئية

نرانكلوأخيراً،العصابحالةعلىاهتمامهاتركزهورنيبينما،الانفصالمفهوم

الطرحتبينالإسلاميالتصوروفيالفرد.حياةفيالمعىفقدانعلىشددالذي

مما)سبى(،مذمومواغتراب)إيجابي(محموداغترابيوجدحيثللمفهومالثنائي

يلحظالاغترابدراساتفيوالناظرالأنراد.حياةواقعفيسعةللاغترابي!عي

السبيالاغترابأنالسببيكونوقدالسبى،الاغترابدراسةعلىتركيزها

فيخسراليوميةالحياةأنشطةىِفالفاعلةالمشاركةعن،الغالبفيالفرد،يعزل

.عطاءهمجملفيويؤثرقوتهمنجزءالمجتمعيفقدوبذا،أجزاءهمنجزءالمجتمع

السابقة:الدراسات

جوانبمنالاغترابتناولتالىالسابقةالدراساتمنالكثيرهناك

منعليهالحصولاستطاعماعرضعلىالباحثيركزفسوفولذلك،مختلفة

الدراسهَمجتمعواقععنلبعدهاالأجنبيةالدراساتعنوالأعراضعربيةدراسات

عرضمنالمطلوبالغرضتحققالعربيةالدراساتمنكافعددولوجودالحالية

.الدراساتتلك

:(ـه1396)والسالمفرحدراسة:

الكويحتما.فيالجامعةطلابلدىالسياسىالاغترابالباحثانتناولحيث

تقعأسئلةثمانيةمنالمكونكنغاممقياسالسياسيالاغترابلقياسواستخداما

والجزء،حوله.ممنالشخصعلاقةحولأسئلةأربعةيشملالأول،جزئينفي

الدراسةعينةوتكونتمعها.يتعاملالتيبالمؤسساتالشخصعلاقةحولالثاني

الكويتبجامعةالسياسةوالعلوموالاقتصادالتجارةكليةمنطالب020من

النتائجأهموكان.عربيةدولسبعمنالآخروالنصفالكويتينمننصفهم

يتحققلمبيخماالكويتينغرالطلابمجموعةىلدالسياسيالاغترابوجود

الكويضين.الضلابعينةلدىذلك

"*+
http://www.al-maktabeh.com



:(ـه1399)بكردراسة:

الجامعة.طلبةلدىوالاغترابالذاتلمفهوممقياسبناءإلىوهدفت

باستخدامعاليثباتمعاملعلىوحصل،فقرة125منالاغترابمقياسوتكون

صدقوكذلكالمحكمينصدقعلىحصلالصدقوفي،النصفيةالتجزئةاْسلوب

المستنصرية.الجامعةفيالعراقيينمنطالبا299ًمنالدراسةعينةوتكونتالتمييز.

المشوسطمنأقلالدراسةعينةلدىالاغضرابمتوسطأنالنتائجأهموكانت

.الاغترابدرجةفيوالبناتالبنينبينتشابههناكوأن،المعياري

:(ام982)فريددراسة:

المملكةمنالغربيةالمنطقةىِفالثانويةالمرحلةطلابلدىالاغترابعلى

)سماهالاغترابلقياسأحدهمامقياسينالباحثواستخدابم.السعوديةالعربية

منومكون(Kolesr)كولسارالباحثينأحدعننقلا(الطلابموقفاستبيان

وكانت.(Seeman)حمانتصنيفحسبللاغترابأبعادخمسةتقيسفقرةستين

منطالب717منالدراسةعينةوتكونت.جيدةللمقياسوالصدقالثباتنخائج

النتائجأهموكان.الطائفمدشِةمنثانوياتوأربعجدةمدينةمنثانوياتثمان

المدرسية.البيئةانفتاحوعدمالاغتراببينالارتباطنرضيةتحقيقعدآ

:(ـه1405)وآخرونالأشولدراسة:

الباحثونواستخدم.الجامعةشبابواغترابالاجتماعىالتغيرحول

27فيأبعاد!سةمنمكونالجامعيالشباباغترابلقياسأحدهمامقياسين

.،91النصفيةالتجزئةوبطريق.،89للمقياسألفاثباتمعاملوكان،عبارة

صدقبدرجاتوخرجالداخلىوالصدقالمحكمينصدفاستخدمالصددتىوفي

الجامعاتمنعددمنوطالبةطالب64rvمنالدراسةعينةوتكونت.عالية

عكسيةعلاقةوجودالنتائجأهموكانتسنة.2109عمرهمومتوسطالمصرية

درجةكانتالعيضةثلثيأنكما،الاجتماعيالتغيرنحووالاتجاهالاغتراببين

المتوسط.فوقلديهمالاغتراب
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اهـ(:41ء)أبكردراممة:

العربيةبالمملكةالبناتكلياتطالباتلدىالاغترابظاهرةحول

الباحضةإعدادمنالاغترابمقياسمنهامقياسثلائةواستخدمت.السعودية

العجز-بالمعاييرالالتزامفقدان-بالانتماءالشعور)فقدانأبعادسبعةمنويتكون

في.(الذاتمركزية-المعئفقدان-الهدففقدان-بالقيمةالاحساسعدم-

وفي!،83المعاملوكانالتطبيقإعادةبطريقةالثباتواستخرج.عبارة105

علىوحصلالذاتيوالصدقالمحكوصدقالمحكمينصدقاستخدمالصدق

غ!يرسعوديةطالبة430منالدراسةعيخةوتكونت.جيدةصدقمعاملات

الاغترابوجودالنتائجأهموكانتجدةب.ممدينةللبناتالتربيةكليةمنمتزوجة

طالباتمناغتراباًأكثرالأولىالسنةطالباتوأن،الدراسةعينةالطالباتلدى

الديى.الوازعضعفالاغترابأسبابأهممنوأن،الرابعةالسنة

:(م1990)اللطبفوعبددمنهوريدراسة:

مقياسببناءالباحثانوقاما.والآخرينالذاتعنبالاغترابالشعورعن

مكونالذاتعنبالاغترابالشعورلقياساحداهماقسمينمنمكونللاغتراب

23منومكونالآخرينعنبالاغترابالشعورلقياسوالآخر،مفردة40من

المقياسثباتوفيلا.أوبنعمعنهايجابمفردة72المجموعليكونمفردة

.،81والثاني.87الأولثباتمعاملفكانالنصفيةالشجزئةأسلوباستخدم

تصللمالىالمفرداتحذفتحيثالداخليالمحكصدقبطريقةالصدقبس!حو

326منالدراسةعينةوتكونت.الجوهريةالدلالةمستوىإلىارتباطهادرجة

جامعىمنوطالبةطالبا172ًمنهم،والمصريينالسعوديينمنوطالبةطالباً

.بجدةالعزيزعبدالملكجامعةمنوطالبةطالبا154ًو،والمنصورةالاسكندرية

الذاتعنبالاغترابشعورأأكثركانتالمصريةالعينةأنالنتائجأهموكان!

فيالاناثكانتالذاتعنالاغترابوفي.السعوديةبالعينةمقارنةوالآخرين

الذكور.منأعلىالعينتين
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:(م1991)الخطببدراسة:

مقياسالباحثةاستخدمتوقد.النفسيةوحاجاتهمالشباباغترابحول

19)عيدإبراهيممحمدعدادٍامنالشباباغتراب AVعبارة90منومكون(م

اللامعئ//العجز/اللامعيارية/التشيؤ/الاجتماعية)العزلةأبعادستةتمثل

،.،87الشباتمعاملوكانالتطبيقإعادةبطريقةالثباتوحسبالتمرد(

.ممعاملاتوخرجالعامليوالصدقالمحكمينصدقطريقعنالصدقوحسب

المصريةالجامعاتمنوطالبةطالبا024ًمنالدراسةعينةوتكونت،جيدةصدق

متوسطأنالنتائجأهموكان!.الاناثمنالآخروالنصفذكورنصفهم

عدم.الاغترابمقياسعلىالبناتدرجاتمتوسطمنأعلىالبنيندرجات

.والاغترابالسنبينإرتباطيةعلالهَةوجود

:(ـه1412)والشخصالقريطيدراسة:

وعلاقتهاالسعوديننالجامعةطلابمنعينةلدىالاغترابظاهرةعن

)الأشولالجامعةشباباغترابمقياسالباحثانوطبقا.الأخرىالمضغيراتببعض

الباحثانقاماأبعاد،خمسةعلىموزعةعبارة72منالمكونهـ(5041وآخرون

،.،78الثباتمعاملفكانالتطبيقإعادةبطريقةالمقياسثباتباستخراج

وتكونت.جيدةصدق.ممعاملاتوخرجالعامليالصدقبطريقةالصدفبس!حو

سعودالملكجامعةكلياتمنعددمنسعودياطالبأ382منالدراسةعينة

أنرادربعأنالنتائجأهموكانت.سنة24079عمرهممتوسطوكان،بالرياض

علاقةوجودعدم.حادةبدرجةالاغترابمنيعانونكانوا(طالب97)العينة

الدراسة.عينةلدىوالسنالاغمراببين

:(ـه1412)والكلدبالطراحدراسة:

دينمقياسالباحثانواستخدماالكوتي.المجضمعفيوالشبابالاغمرابحول

(Deanبنديندمجالترجمةوبعدبندأ24منالمكونالاجتماعيللاغتراب

المعايير/انعدام/)العجزأبعادثلاثةعلىموزعةبندا23العددليصبحمتشابهنِن

التجزئةبطريقةالثباتاستخراجوتم.خياراتخمسمنوالإجابة(الاجتماعيةالعزلة
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العينةوتكونت.للمقياسصدقيسضخرجلمو،.،78الثباتمعاملفكانالنصفية

الذكوروعددالكويتين،غرمن194والكويتيينمن630منهمأ??4AYمن

لدىالاغترابوجودالضتائجأهموكانت.إنثى566الاناثعددبينماذكر257

بالاغترابشعوراًأمحنرالإناثوأنالمشوسط،منتريبةبدرجةولكنالدراسةعينة

الكبار.منبالاغترابشعوراًسناًا!نرالأصغرالأفرادأنالذكور،من

:(1994)محموددراسة:

ومتعاطيالهيروينمدمىلدىالضبطووجهةالأناوضعفالاغترابحول

بإعدادالباحثوقام.السعوديةالنفسيةالعياداتمراجعيمنالمخدرةالعقاقير

)العجز/أبعادخمسةعلىبالتساويموزعةعبارة05منمكونللاغترابمقياس

والتنانرالمعاييرفقدان/الهدفيةفقدان/النفسيالاغتراب/الاجتماعيةالعزلة

إعادةبطريقةالثباتواستخراج.خياراتثلاثةفيمتدرجةوالإجابة(الحضاري

طريقةفاستخدمالصدقوأما،.،76الثباتمعاملوكاننردا30ًعلىالتطيق

090بينالاتفاقنسبةفكانتالمحكمينصدق - A%.

وعددهممتعاطينالغيرمجموعةالأولى،مجموعتينمنالدراسةعينةوتكونت

عمرهمومتوسطبالرياضِالشباببيوتعلىالمترددينالذكورمننردا30ً

ومتعاطيمدمىمننردا6َ،وعددهمالمدمنينمجموعةالثانيةبينماسنة،28و6

ومتوسطبالرياضالأملومستشفىالنفسيةالصحة.ممستشفىالمنومينالمخدرات

مجموعةبينإحصائياًدالةنروقوجودالنتائجأهموكانت.سنة2603عمرهم

مماالمدمنينمجموعةلصالحالاغترابممَياسعلىالمدمضينومجموعةمتعاطينالغير

.الاغترابإلىيؤديالإدمانأنعلىيدل

:(1994)أحمددراسة:

الباحثوأعدالمجتمعيةلبعفالتغيراتالعمانيالشبابتقبلمدىحول

الضعليم//المراْة)عملأبعادخمسةعلىموزعةعبارة49منمكونةاستبانة

.(الأعلاموسائل/الاجتماعيةالعلاقاتفيالتغيرات/الأسريةالتغيرات
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وتكونتطروحوه.لماوفقاًعليهاتعديلوأجريمحكمينعلىوعرضت

11وطالب164منالدراسةعينة rوطالبةطالبا277ًالمجموعليكون،طالبة

النتائجأهموكانت.العمانيةالعاليالتعليممؤسساتفيالدارسينالعمانيينمن

الاجتماعية،للتغيراتتقبلهمفيوالطالباتالطلبةبينجوهريةنروقوجودعدم

المرأةعملموضوعحيالالطالباتمنتحفظاًأكثرموقفاًأظهرواالطلبةكانوين

الأسرية.والعلاقات

:(ـه1415)المالكيدرا!ة:

طلابلدىبهالمتعلقةوبعفالمتغيراتالضفسيالاغتراببينالعلاقةعن

منالاغترابمقياسالباحثواستخدم.المكرمة.!طكةالقرىأمجامعةوطالبات

للمقياسثباتالباحثواستخرجعرضها(هـسبق0141)أبكرسميرةإعداد

ألفابطريقة98،.وكذلكالمعاملقيمةفكانتالنصفيةالتجزئةطريقةباستخدام

درجاتفكانتالداخليالاتساقصدقوحسب،.،91'فكانسماكرونباخ

مأجامعةمنوطالبة!ِطالبا73ًءمنالدراسةعينةوتكونت.جيدةالارتباط

لدىالاغترابأنالنتائجأهموكانت.طالبة409وطالب326منهم،القرى

توجدلاأنهكماإحصاثية،دلالةذاتبفروفالطلابلدىمنهأعلىالطالبات

الاجتماعية.للحالةوفقاًالعينةلدىالاغترابظاهرةفيإحصائيةدلالةذاتنروق

:(م1996)محمددراسة:

منعينةلدىوالاجتماعيةالنفسيةببعفالمتغيراتوعلاقتهالاغترابحول

لدىبالاغترابالاحساسمقياسبإعدادالباحثوقامت.ازواجهنالمسانرالنساء

الاجتماعية/)العزلةأبعاد!سةعلىبالتساويموزعةعبارة05منمكونالمرأة

النفسية/بالوحدةالشعور/الأسريةالحياةعنالاغتراب/الثقةوفقدانالتشاؤم

عينةعلىالتطبيقإعادةبطريقةالثباتحسابوتم.(النفسيةالضغوطمنالمعانأة

الاتساقبطريقةالصدقوحسب،.،88الثباتمعاملفكان،امرأة40من

08منالدراسةعينةوتكونت.جيدةارتباطمعاملاتعلىوحصلالداخلي

زوجها،معهامتواجدالآخروالنصفبالسفرزوجهاعنهاغائبنصفهنامرأة

مح!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أكثرازواجهنالغائبالنساءأنالنتائجأهموكانت.سنة'"عمرهنومتوسط

ازواجهن.معهنيتواجداللوايَىمنبالاغمرابشعوراً

:(ـه1417)دمنهوريدرام!ة*

طالباتمنعينةلدىالشمخصيةمتغيراتببعضوعلاقتهالاغترابحول

منالمكونالاغترابمقياسبإعدادالبافكاوقام.بجدةالعزيزعبداسثجامعة

قيمتهوكانتألفابطريقةالثباتوحسبلا.أوبنعمعنهايجابسؤالا77ً

الدراسىالتوافقمقياسمعالتلازميالصدقبطريقةالصدقبس!حو،.،92

05عددهاالطلابمنعينةعلىوذلك.،75الارتباطمعاملقيمةوكانت

بكليةالنفسعلمقسممنطالبة47منالدراسةعينةوتكون!جامعى.طالب

أهموكانتسنة.21083عمرهنمتوسط.بجدةالعزيزعبدالملكبجامعةالتربية

الاكتئابفيوانخفاضالتوافقزيادةيتبعهالطالبةلدىالاغترابقلةأنالنتائج

والخارجية.الداخليةوالاستشارةوالقلق

:(م1997)الدسوقيدراسة:

الاغمرابأبعادفيالجامعةطلابمنالمهمشينوغيرالمهمشينمقارنةعن

بركاتإعدادمنالاغترابمقياسالباحثواستخدم.الشخصيةخصائصوبعحق

انعدام/)العجزأبعادخمسةعلىموزعةبندا68ًمنومكون(م1993)حسن

حمسةالإجابةوفي.(الذاتعنالغربة/الاجتماعيةالعزلة/المعاييرانعدام/المعئ

،.،90فكانتالنصفيةالتجزئةبطريقةالثباتواستخرج.ليكرتبطريقةبدائل

الصدقبطريقةالصدقوحسبc.,92المعاملفكانالتطبيقإعادةوب!ريقة

عينةوتكونت.جيدةصدق.ممعاملاتوخرجالداخلىالاتساقوصدقالعاملي

طالبهَ.وء9طالب051منهم،الآدابكليةمنوطالبةطالب002منالدراسة

1عمرهمومشوسط 9, A0المهمشينالطلابمجموعةأنالنتائجأهموكانت.سنة

أثرلاالمهمثين،غيرالطلابمجموعةمنبالاغترابشعورأأكثر(وإناث)ذكور

.الاغترابعلىإنثى(/)ذكرللجنس
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1997)اللهعبددراسةممة Abdallahم):

عينةلدى(1992Mau)الطلاباغترابمقياسوصدقئباتمعاروحول

إلىالانجليزيةاللغةمنالمقياسبترجمةالباحثقامحيثالفلسطيننِن.الطلابمن

اللامعئ//)العجزأبعادأربعةعلىموزعةعبارة24منمكونوهوالعربيةاللغة

الىالمقايي!منمجموعةالمقياسمعالباحثوطبق(الاجتماعيةالعزلة/اللامعيارية

574منالدراسةعينةوتكونت.المختلفةالشخصيةمتغيراتمنعدداًتقيس

فيالمقياسحصلأنالنتائجوكانت.سنة1702عمرهممتوسطفلسطيىطالب

النصفيةالتجزئةوبطريق.،75قيمتهمعاملعلىكرونباخألفابطريقةالثبات

الصدقحسبالصدقوفي،.،52علىالتطبيقإعادةوبطريقة.،71على

نأالنتيجةوكانتإحصاثياً.دالةالارتباطاتوكانتمقالشىخمسةمعالتلازمي

فيللاستخدامصلاحيتهعلىتدلالطلاباغمرابلمقياسوالصدقالثبات

الفلسطينين.الشبابمعالاكلينكىوالاستخدامالبحوث

:(م0??1)المختارعبددراسة:

عواملمقياسبإعدادالباحثوقام.العنفنحووالتطرفالاغترابحول

الذيالاغترابعوامللمقياسالستةالعواملمنأربعةمنأشضقهالذيالاغتراب

لحىموزعةبضدا65ًمنمكونالمقياسفأصبح.(1991)عبدالعالسيدوضعه

عوامل/التشيؤ/القوةفقد/اللامعئاالمعايرفقداالروابط)فقدأبعادستة

النصفيةالتجزئةبطريقةالثباتواستخرجلا.أوبنعمعنهاوالإجابة(الاغتراب

المضمونوصدقالعاملىالصدقبطرقالصدقوحسب،.،82المعاملفكاذ

عينةوتكونت.جيدةصدقمعاملاتعلىوحصلالداخليالاتساقوصدق

ماأعمارهمتراوحت،المصريالمجتمعمنمختلفةفئاتمننردا337ًمنالدراسة

بينإحصائياًدالةسالبةعلاقةوجودالنتائجأهموكان!سنة.34-20بين

الدراسة.عينةلدىوالعنفالاغتراب

:(jai??A)الكلدبدراسة:

بدولةالثانويِالتعليمطلابلدىالاجتماعيوالاغترابالمدرسهَحول

موزعةبندا35َمنمكونالاجتماعيالاغترابمقياسبإعدادالباحثقام.الكويت

خمسةفيوالإجابةبالعجز(الشعور/الاجتماعيةالعزلةا)اللامعياريةأبعادثلانةعلى
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محموددراساتعدا)ماوالطالباتالطلبةعلىتركزالمدروسةالعيناتأدن

لكونهموذللد(م1998وحنورةالسهل،م1998المختارعبد،م1994

المجتمع.فيالأخرىالفئاتمنأكثرالاغترابلديهايظهرالتيالشبابعينة

)مافردا150ًعنيقللمحيثمناسباًكانالدراسةعيناتأنرادعددأن

.(ـه1741دمنهوري،أم996محمد،م9941محموددراساتعدا

،للاغترابمتعددةأبعاداستخدمتالدراساتفيالمستخدمةالمقالش!أن

سيمانمليفنتحليلفيوردتالتيةسمخلاًامدختساالأبعادأكثروكان

(1959Seeman)الاجشماعية،العزلة،اللامعياريةاللامعئ،العجز،:للاغتراب

.الذاتعنالغربة

مضفاوتة،بدرجاتولكنالدراساتعيناتجميعلدىوجدالاغترابأن

،الكندريهـ،5041،وآخرون)الأشوللدىالمتوسطمنأعلىكانحيث

ودونهـ(1412والكندري،)الطرحلدىالمتوسطمنوتريب(م1998

.هـ(1399)بكر،ْلدىالمتوسط

الاغمراب،ظاهرةحيشامنواحدةنتيجةعلىيستقرلمالجنسعاملأن

اللطيفوعبد)دمنهوريأعلئالإناثلدىبأنهخرتجكادراساتفهناك

(م200،محمدهـ،1410المالكيهـ،1412والكندريالطراحأم،990

بنتيجة(م1998الكندري،م1991)الخطيبدراستانخرجتحينفي

199أحمدc-A)399)بكرأخريتاندراستانوخرجت؟عكسية iم،

ىِفالجنسينبيننرقلابأنه(م1998وآخرونعبادة،م1997الدسوقي

.الاغترابظاهرة

أغتراباًأعلىسناًالأصغرباندراستانخرجتاس!ِمحمجسملمالسنعاولأن

دراستانخرجتحينفيأهـ(412والكندريالطراحأهـ،410)أبكر

وجودبعدمهـ(1412والشخصالقريطيام،991)الخطيبخريتان1

.والاغترابالسنبينعلاقة
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تجدلموالاجتماعيةالحالةمتغيرتناولتهـ(4151)المالكى،واحدةدراسةأن-8

.الاغترابمقياككاعلىوالمتزوجينالعزاببينإحصائيةدلالةذاتفروق

فيهيوجدالذيالمجتمعخارجآخرىمجتمعاتمنعيناتبينمقارنةتتملم-9

.(مأ099اللطيفوعبددمنهوريدراسةعدا)ماالباح!

الدراسةفروض

السابقةالدراساتبهخرجتوماالنظريالإطارفيطرحماخلالمن

-:التاليةالفروضالبانَماطرح

المتوسطمنأعلىبدرجة(الخمسةوبأبعادهكلي)كمقياسالاغترابيوجد-1

الدراسة.عينةلدى

الطلابمجموعةدرجاتمتوسطبينإحصائيةدالةذاتنروقتوجدلا-2

.الاغترابمقياسعلىالعمانيينالطلابومجموعةالسعودينن

طلابمجموعةدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجدلا-3

التخصصاتطلابمجموعةدرجاتومتوسطالإسلاميةالدراساتتخصص

الدراسة.مقياسعلىالأخرى

اقزوجينالطلابمجموعةدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجد-4

الثانية.المجموعةلصالحالدراسةمقياسعلىالعزابالطلابدرجاتومتوسط

سناًالأكبرالطلابدرجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدلا-5

فأقل(سنة21)سناًالأصغرالطلابدرجاتومتوسطسنة(21من)أكثر

الدراسة.مقياسعلى

الدراسةعيفة

حيسا.وعمانالسعوديةمنكلفيالجامعةطلابمنالدراسةعينةتكونت

عمليةرحلة)خلالعمانيينطلابعلىالدراسةمقياسمننسخة150وزع
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،.18قيمفوكانتكرونباخألفابطريقةالثباتواستخرج.ليكرتبطريقةخيارات

22منوطالبةطالبا1057ًمنالدراسةعينةوتكونت.المحكمينصدقبس!حو

النتائجأهموكانت.الإناثمن474والذكورمن583منهم،بالكويتثانوية

متوسطوأن.بقليلالمتوسطمناْعلىبدرجةالعينةلدىالاجتماعيالاغترابوجود

.الإناثلدىموجودهومماأعلىالذكورلدىالاغتراب

:(ام998)وآخرونعبادةدراسة:

الباحثونقاممصر.صعيدفيالجامعةطلابلدىالاغترابمظاهرحول

منومكون(م1993)حمزةبركاتمقياسمنباقتباسهالاغترابمقياسبإعداد

اوالاهتماماتالأخلاق/واليأسالضياع)العجز/أبعادستةعلىموزعةبندا43ً

بطريقةالثباتبس!حوبالغربهَ(.الشعور/القيم/الاجتماعيةالأحداثمنالقلق

العامليالصدقوحسب.مرتفعةالارتباطمعاملاتوكانتالنصفيةالتجزئة

طالبا180منالدراسةعينةوتكونت.جيدةوكانتالداخلىالاتساقوصدق

منالآخروالنصفالذكورمننصفهم.ممصر.الواديجنوبجامعةمنوطالبة

الطلاببينإحصائيةدلالةذاتفروقوجودعدمالنتائجأهموكانت.الإناث

.الاغترابمظاهرفيوالطالبات

:(م1998)وحنورةالسهلدراسة:

والاغترابةيصخَن!لابالقيموعلاقتهبالصدمةالاحساسمستوىحول

مقياسبإعدادالباحثانوقاماالكوتي.الشبابعندالنفسيةوالاضطرابات

الاغتراب/)اللاهدفأبعادثمانيةعلىموزعةبندا99ًمنالمكونالعامالاغتراب

التمرد(/اللامعيارية/العجزاالتشيؤ/اللامعئ/الاجتماعيةالعزلةالمجتمعى/

والتجزئة.،94فكانألفامعاملللثباتواستخدم،خياراتأربعةبندولكل

فكانتالداخلىالاتساقوصدقالمحكمينصدقواستخدم،.،89وكانالنصفية

371منالدراسةعينةوتكونت.جيدةالارتباطمعاملات rالكويتيينمننردأ

سنة.22081عمرهمومتوسط،الإناثمن71وهالذكورمن622منهم

درجاتبارتفاعوارتباطهالدراسةعينةلدىالاغترابوجودالنتائجأهموكانت

للصدمهَ.اللاحقةالمشاعر
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:(م0020)خليفةدراسة:

الجامعة.طالباتلدىوالتشافيموالتفاؤلوالابداعالاغتراببينالعلاقةعن

علىبالتساويموزعةبندا30منمكونالاغترابمقياسبإعدادالباحثوقام

الاجتماعية(العزلة/التمرداللامعيارلِة/اللامعئ//اللاهدف)العجز/أبعادستة

عددهاعينةعلىالتطيقإعادةبطريقةالثباتوحسب.خياراتخمسةبندولكل

الداخليالاتساقبطريقةالصدقبس!حو،.،78الارتباطمعاملٍفكانطالبا30ً

الكويت،جامعةمنطالبة002منالدراسةعينةوتكونتجوهريا.الارتباطفكان

موجبةارتباطيةعلاقةوجودالنتائجأهموكانتسنة.00482أعمارهنمتوسط

بينإحصائيادالةساليةارتباطةوعلاقة،والتشاؤمالاغترابينإحصائياًدالة

الدراسة.عينةلدىوالتفاؤلالاغتراب

:(م0020)محمددراسة:

طلابلدىالشخصيةسماتببعضوعلاقتهاالاغترابمشاعرحول

الاغترابمشاعرمقياسبإعدادالباحثقام.المتحدةالعربيةبالاماراتالجامعة

اللامعئ//)العجزأبعادخمسةعلىبالتساويموزعةعبارة.ءمنالمكون

التجزئةبطريقةالثباتوحمسب(الذاتعنالغربة/الاجتماعيةالعزلةااللامعيارية

الداخليالاتساقوصدقالمحكمينصدقوحسب،.،86المعاملفكانالخصفية

جامعةمنوطالبةطالبا164ًمنالدراسةعينةوتكونت.جيدةالمعاملاتفكانت

ومتوسط،الإناثمن106والذكورمن58منهمالمضحدةالعربيةالامارات

فيوالاناثالذكوربيننروقوجودالنتائجأهموكانت.سخة2.ر30عمرهم

والعزلةالعجزبعديفيأعلىالإناثدرجاتمتوسطكانحيس!الاغترابأبعاد

المعايير.فقدانبعدفيأعلىكانواالذكوربينما،الاجتماعية

السابقةالدراساتخلاصة

-:يلىماالسابقةللدراساتعرضنانستخلممن

علىيدلمما(م0002-م1976)ترنلربعمتواصلةزمنيةلفترةامتدتأنها-أ

الباحثين.قبلمنبهالاهتمامواستمرارالموضوعأهمية
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الصالحكان،نسخة90منهاوعادئابوس(السلطانبجامعةالتربيةكليةإلىللباحث

الأصلىِ.العددصبئ%53نسبةتمثلنسخة79الإحصائيةللمعالجةمنها

العلوم)بكليةسعودينطلابعلىالمقياسمننسخة150توزيعتمكما

130منهاوعادسعود(الملكبجامعةالتربيةوكليةالإمامبجامعةالاجتماعية

من%81نسيةتمثلنسخة122الإحصائيةللمعالجةمنهاالصالحكان،نسخة

نسبةيمثلونجامعيأطالبا201ًالدراسةعينةمجموعيكونوبهذاالأصلى،العدد

العلمية.البحثيةالناحيةمنجيدةنسبةوهي،المستهدفةالعيخةمن67%

الدراسةأداة

تحليلعلىأعتمدمعظمهاأنوجدالسابعَةللدراساتالباحثمراجعةخلال

العزلة،اللامعياريةاللامعئ،العجز،أبعاد:حمسةإلىللاغترابسيمانملفن

علممراجعاتدوريةفينشرهاالتيالدراسةفيوذلك،الذاتعنالغربة،الاجتماعية

الدوريةلنفسالتاليةمجلداتالعشرةوخلال(1959Seeman)الأمريكيةالاجتماع

1961Dean,التقسيمذلكتناولتبحوثاًباحثونتسعةنشر 1961, Hajda)

,1967Lowenthal 1964, Aiken 1966, Neal 1963, Pearlin 1962, Neal

(1969y? Seeman 1967, Tavissقدالاَخرينالباحثينمنالعديدهناكأنشك

ماخلالفمنالعربللباحثينبالنسبةوأما.أخرىدورياتفيالتقسيمذلكتناولوا

.(1)رقمالجدولفيتظهرالتيالأبعادضمنوهاأنهموجدفقدبحوثهممنعليهأطلع

(9)رقمجدول

العربابىحثينبعضلدىالمستخدمةالاغترابأبعاد

!.!.ر6ثتمالأ.!حباحث كيبملا.ركر-يلأ!كا"
"+5--
ن"،لأ-صء؟+"*"+محي-

ي!حه"+ل!!رحهبمهءحهلاءبعد
مصلأءكسمحر:مح!

01نعمنعمنعمنعمنعحنعمنعمنعمنعمنعماللامعياري

نعم8نعملانعمنعمنعمنعهلانعمنعمالعزلة

01نعمنعمنعمنعمنعم!نعمنعمنعمنعمنعمعجز
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ضمنحيث،أخرىدراساتفيتردلمأبعاداًمقياسيهماباحشانضمن!قد

ضمنتحينفي؟الاغترابعواملهوثامناًبعداًمقياسه(م1998)المخشارعبد

91)أبكر 9 Aالذاتفمركزيةبالقيمةالاحساسعدمهمابعدينمقياسها(م.

هي:أبعادأربعةهناكأنلنايتبين(1)رقمالجدولفيالنظرخلالومن

الاجتماعية،العزلةبالعجز،الشعور،(الاجتماعيةبالمعاييرالالتزام)عدما!معياريةا

مما،مقاييسهمفيباحثينسبعةعنيقللاماضمنهاقدالمعئ(،)فقداناللامعئ

سيقومالذيللصقياسكأبعادعليهااختيارهالباحثوقعلذاأهميتهابمعلىيدل

الإطارفيظهرمامعتمشياً،التدينضعفهوخامساًنجعدأوأضاف،بإعداده

صاحبفيهيقعالذيالسبىالاغترابمنالفردحمايةفيالتدينأهميةمنالنظري

أنهاإلاالنظريةالناحيةمنوتناولتهالجانبهذاأهميةإلىأبكر!شارتوقد.المعاصي
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خلالمنالاغترابمصادرأولأنهوجدتكمامقياسها،أبعادكأحدتضمنهلم

مقياسفيمرتفعةدرجاتعلىحاصلتينطالبتينعلىبهاقامتالىالحالةدراسة

1.)أبكر،الاغتراب f1،التالية:بالمراحلذلكبعدالمقياسمروقد.(232هـ

تملديهاالاغترابمقاليصوعباراتالسابقةالدراساتعلىالاطلاعبعد-1

-:وهيللمقياسالخمسةالأبعادمنبعدلكلعبارة21اختيار

Weakness)التدينضعف! of Religiosity):الفردالتزامضعفيعنيوهو

ذاتالعباراتلهوخصص.الإملامبهاجاءالتيالشرعيةوالنواهىبالأوامر

.1/6/11/16/21/26/31/36/41/46/51/56:الأرقام

j))اللامعيارية(الاجتماعيةبالمعاررالالتزامعدم! : (Normlessnessيعئهو

الطرقبشئالأنظمةعلىوخروجه.الاجتماعيةللمعاييرالفردتقبلضعف

التالية:الأرقامذاتالعباراتلهوخصصلهالمتاحة

2/7/12/17/22!27/32/37/14714252/57.

القيامعلىقدرتهبعدمالفردشعوروهو:(Powerlessness)بالعجز!الشعور

فيتواجههالىالمشكلاتحلعنوعجزه،طبيعيبشكلحياته.ممهام

:الأرقامذاتالعباراتلهوخصص.الحياة

3/8/13/18/23/28/33/38/43/48/53/58.

اعتزلىفيبالرغبةالفردشعوروهي:(Socialisolation)الاجتماعيةالعزلة!

العباراتلهوخصص.الاجتماعيةالأنشطةفيمشاركتهموندرةالاَخرين،

.4/9/14/24119/29/44134/39/49/54/59:الأرقامذات

وجودبعدمالفردشعوروهو:(Meaninglessness))اللامعنى(المعنى!فقدادْ

مصاعبتحملتستحقأهدافوجودوعدمإليهبالنسبةللحياةمفيدمعئ

.الأرقامذاتالعباراتلهوخصصأجلها.منالحياة

1510/15/!2!25/30/35/40/45/50/55/60.
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بطريقةالإجابةخياراتووضعت،المقياسلكاملعبارة06المجموعليكون

لا/أدريلااماحدإلىأوافق/تمامأأوافقةهيخياراتحمسةمنليكرت

)بحيثموجبةبطريقةالعباراتصياغةوتمتأبداً،أوافقلا/ماحدإلىأوافق

ما(\-2-3-4-5):يلاَملاالتنازليبالترتيبدرجاتأعلاهالخياراتتعطى

/6/8/21/22/25/26/30/37:الأرقام)ذاتعبارةعشرةأثناءعدا

38/56 / 46 /t1).الخياراتدرجاتتكون)بحيثسالبةبطريقةصيغت

.(5-4-3-2-1)كالتاليتصاعدية

العلومبكليةالنفسعلمقسمطلابمنطالبأ48علىالمقياستطبيقتم-2

وذللثسنة22،ه2عمرهممتوسطبالرياضالإمامبجامعةالاجتماعية

.للمقياسوالمباتالصدقلاستخراج

بطريقتين:المقياسصدقحسابتم:الصدق121

علمأساتذةمنأستاذا15ًعلىالمقياسعرضحيث:المحكمينصدق.أ

منالهدفلهمبينحيثبالرياضالإماميحامعةالاجتماعيةالعلومبكليةالنفس

كلمنوطلبالبعد،عباراتالتعريفوتحتبعدلكلتعريفووضعالدراسة

حيث:منعبارةكلعلىالحكممنهم

البعد.لقياسالعبارةىوَسحمصلاحيةمدى-

عليها.تعديلاقتراحوإمكانية،عبارةلكلاللغويةالصياغةمناسبةمدى-

المحكم.يراهااقتراحاتأوتعديلاتأي-

.الإجاباتخياراتفيالرأي-

حئعبارةلكلالمحكمينأراءمن%80نسبةاتفاقوجوباعتمادوتم

أراءمن%8!نسبةعنلَعيلاماعلىالعباراتجميعوحصلت،المقياسفيتبقي

.تعديلاتمناقترحوه.مماأخذوقدالمحكمين
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المقياسمعطبقحيثالصدقمقاييسأعلىمنوهوالتلازمي:الصدق.ب

19الكندريجاسموضعهالذيالاغترابمقياسالحالي gnu(2)رقموالجدول.(م

.بيرسونارتباطمعاملباستخدامالعلاقةيبين

(2)رقمالجدول

الاغترابلمقياسالتلازميالعدق

الدلالةمستوىالارتباطالعينةعدد

4606A،.\..،.

مقياسصدقيعنيممنإحصائياًودالةموجبةالعلاقةأنالجدولمنويتضح

الحالية.للدراسةالمعدالاغتراب

هما:بطرقتينالظتحسابتم:الظت2/2

كما..،3Aللمقياسالكليالثباتمعاملوكانبروان-سبيرمانمعامل.أ

..،AVفكانطإلب(102)الدراسةعينةعلىالثباتهذاحسابتم

الثبات(3)رقمالجدولفيويظهرألفامعاملباستخدامالنصفيةالتجزئة.ب

.للمقياسالكليوالثباتبعدلكل

(3)رقمالجدول

وأبعادهللمقياسالنمفيةالتجزئةثباتمعامل

الثباتمعاملالبعد

.،54التدينضعف

.،52بالمعاييرالالتزامعدم

.،73بالعجزالشعور

.،73الاجتماعيةالعزلة
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المعئفقدان

للمقياسالكلىالثبات

الثباتمعاكل

71،.

.،8ء

نأكماجيد،ثباتمعاملعلىالأبعادجميعحصولالجدولمنويظهر

.للثباتعالياًمعاملاًيعكسللمقياسالكلىالثبات

عينةعلىللتطبيقصالحاًعبارةستينمنالمكونالمقياسأصبحوبهذا

.(الملحق)أنظرالحاليةالدراسة

الإحصائيةالأساليب

الأنسبلأنهاالدراسةنتائجتحليلفيالتاليةالإحصائيةالأساليباستخدامتم

وهي:،الدراسةنروضصحةمنللتحقق

الحساد.المتوسط-

.المعياريالانحراف-

.11Tت11اختبار- Test.

النتائجوتفسيرتحليل

الإحصائيةالحزمةباستخدامالآليالحاسببواسطةالدراسةنتائجتخليلبعد

-:يليلماالتوصلتم(3!33)الاجتماعيةللعلوم

العينة:خصائصأولاً:

الطلابمجموعةمنخصائمكلالإحصائيالتحليلخلالمنتبين

-:يليكماالعمانم!تالطلابومجموعةالسعودين

لكلالمعباريوالانحرافالمتوسط(4)رقمالجدولفييظهرا!عمر:-1

الدراسة.عينةمجموعتيمنمجموعة

حمص
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(4)رقمالجدول

الدراسةعينةلأعمارالمعياريوالانحرافالمتوسط

المطريالانحرافالمتوسطالعددالمجموعة

2017)22العودلننالطلاب 2208 l

79200761026يينالعطالطلاب

201220042013الكلي

السعوديننالطلاب!وعة!رمتوسطأنالجدولخلالمنويشضح

لأعمارالكليالمتوسطوأنالعمانس،الطلابمجموعةأعمارمتوسطمنألحى

إلىتقارباًتعكسالمعياريالانحرافقيخةأنكماسنة،40220مقدارهكانالعينة

العينة.أعمارفيماحد

لدىالاجتماعيةالحالة(5)رقمالجدولفييظهرالاجتصاعية:لةالحط02

الدراسة.عينةأفراد

5)رقمالجدول

الدراسةعينةأفرادلدىالاجتماعيةالحالة

النسبةمجموعابسبةمتزوجالنبةأعزبالمجموعة

الطلا!
1112"55%115.5%122%60.7

السعوديين

الطلاب
7436.8%52.5%7939.3%

نيينالعط

100%18592الكلي 201 % 8 1 I%

العينةفيالكبرتالأغلبيةيمثلونالعزابأنالجدولىِفالخظرمنويتضح

ىِفالجامعةطلابغالبيةلكونمتوقعوهذا،والعمانيينالسعودين.ممجموعتيها

الجامعية.الدراسةمنالانتهاءبعدماإلىالزواجلِؤجلونالحاضرالوقت

حم!
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لدىالعلميةالتخصصات(6)رقمالجدولفييظهر:التخصص03

الدراسة.عينة

(6)رقمالجدول

التخصعاتعلىالدراسةعينةتوزيع

النسبةالعددالتخمص

%452204إسلاميةدراسات

%1567706+أخرىتخصعات

%201100المجموع

تخصصمنالعينةمن%2204نسبةأنةالجدولمنواضحاًويبدو

إلىراجعوذلك،الأخرىللتخضصاتالباقيةالنسبةبينما،الإسلاميةالدراسات

فكانمخصصاتستةعنتقللممجموعةلكلدىالأخرىالتخصصاتعددأن

أكثر.عددهم

الدراسة:نروضاختبارثانياً:

بدرجة(الخمسةوبأبعادهكلى)كمقياسالاغترابيوجد:الأولالفرض

الدراسة.عينةلدىالمتوسطمنأعلى

باستخدامالإحصائيالتحليلبهخرجما(7)رقمالجدولفيويظهر

.المعياريوالانحرافالحسابىِالمتوسط

والتاريخ-والجعرافياوالعلومالعربيةواللغةالبدنيةالتربية-:تخصصاتالسعوديةالعينةفيثهلت(*)

والعلرمالعربيةواللغةالبدنيةالتربية-:تخصصاتثهلتالعمانيةالعيضةفيبينما.النفسوعلم

الانجليزية.واللغةالفنيةوالتربيةوالتاريخوالجغرافيا

!ح
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(7)رقمالجلىول

الأولالفرضصحةمنالتحقق

عددىِفمضروباًالأوسطالخياردرجةيمثلللمقياسالمعياريالمتوسطولأن

فيالنظرخلالومن.(36=أ2*3)بعدولكل(180=60*3)العبارات

العينةلدىوجدالاغترابكانوأن.الفرضصحةقيَعحتعدملنايتضحالجدول

بقدرزادحيثبالعجزالشعوربعدفيعداماالمشوسط،منأقلبدرجةولكن

أهـ(99r)بكردراسةبهخرجتماتوافقالنتيجةوهذهالمضوسط.عنضئيل

في.المعياريالمتوسطمنأقلالعينةدرجاتمتوسطكانحيث،الجامعةطلبةعلى

هـ؟0514،وآخرون)الأشولدراساتبهاخرجالىالنتائجالعكسعلىأنهاحين

(م9981،الكندريهـ؟2411والكندري،الطراحهـ؟4121والشخم،القريطي

كانتفقطالعينةربعأنإلىأشارتوالشخمىالقريطيدراسةنتائجكانتوأن

وجودإلىأشارتوالكندريالطراحدراسةأنكما،المتوسطمنأعلىدرجاتها

أشارتالتيال!ندريدراسةحالهوكما.المتوسطمنقريبةبدرجةالاغتراب

أعلاهالمذكورةوالدراسات.(المتوسطمنقليلاًأعلىبدرجةالاغترابوجودإلى

والكويتي،المسوديالمجتمعينعلىأجريت(وآخرونالأشولدراسةعدا)ما

قليلاًالمتوسطفوقأوالمتوسطمنتريبةبدرجةالاغترابوجودإلىأشارتحيث

يصللمالاغترابأنذلكمننستنتجأنويمكن،العينةمنقليلجزءلدىأو

!*م!
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بهخرجتماحسبالإحصائيةالدلالةمستوىحدإلىالخليجيينالطلابلدى

ذلكأسبابمني!صنوقد.الحاليةالدراسةبهخرجتوما،السابقةالدراسات

عالي،الدينبتعاليمالتزامهمنجدهناومنمخافظة،صمةبصورةالخليجعمجتمعاتأن

علىتساعدعوامليونرمماأكبرالاجتماعيةوالتقاليدالعاداتعلىوالحرص

.المجتمعاتتلكفيالطلابلدىومصادرهالاغترابمقاومة

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدلاالثايئ:الفرض

الدراسة.مقياسعلىالعمانيينالطلابومجموعةالسعوديينالطلابمجموعة

.T"ت11اختباراستخدامجرىالفرضصحةمنوللتحقق Testوالجدول

النتيجة.يظهر!8)رقم

(A)رقمالجدول

الثافيالفرضصحةمنالتحقق

وجدحيث،الفرضصحةتحققعدمالجدولفيالنظرخلالصتويتضح

أعلىالسعوديةالمجموعةلدىوكانتالمجموعتيندرجاتمتوسطبينفروق

ولكن،اعردقالهذامعينتفسيرالباحثلدىليسأنهوالواقعإحصائيأ.دالوبفرق

ملاحظةعليناولكن،السعوديةالمجموعهَمنمحافظةأكثرالعمانيةالمجموعةأنيبدو

وقد(180)المعياريالمتوسطلدرجةيصللمالمجموعتينلدىالمتوسطأن

مح!ءم!
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الطلابأنالعمانيينوالطالباتالطلابعلى(م1994)أحمد،دراسةعكست

الأسرية.رالعلاقاتالمرأةبعمليتعلقفيماالطالباتمنمحافظةأكثر

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقتوجدلا:الثالثالفرفى

طلابمجموعةدرجاتومتوسطالإسلاميةالدراساتتخصمىطلابمجموعة

الدراسة.مقياسعلىالأخرىالتخصصات

.T"ت11اختباراستخدامجرىالفرضصحةمنوللتحقق Testوالجدول

النتيجة.يظهر(9)رقم

(9)رقمالجدول

انلثالفرضمحةمنالتحقق

الدلالةتقيمةالانحرافالموسطالعددالتخصص

.،451660073309600546586إسلامية

.،15616303527094546.0586أخرى

تكنلمحيثالفرضصحةتحققالجدولفيالنظرخلالمنويتضح

المجموعتينبينبسيطاًنرقاًيعكسالمشوسطكانوأن.إحصائيةدلالةذاتالفروق

جمعطلابأنإلىعاسةبصمورةعائدوذلك.الإسلاميةالدراساتمجموعة4لصا

والاجتماعيةالعلميةالمؤثراتلنفصىيتعرضونالخليجيةالجامعاتفيالتخصصات

الاغتراببعواملالتأثردرجةفيبينهمالفروققلةيعئقدمماالجامعةبيئةداخل

وعلاقتهالتخصصمتغيرالسابقةالدراساتمنأيتتناولولم.المختلفة

خلالمنتناقشلاحقةدراساتأجراءإلىالنتيجةهذهتحضاجلذا،بالاغتراب

مناسبة.بصورةالنتيجةهذهنتائجها

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروفتوجد:الرابعالفرض

مقياسعلىالعزابالطلابمجموعةدرجاتومتوسطالمتزوجونالطلابمجموعة

الثانية.المجموعةلصالحالدراسة

صص
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.T"ت11اختباراستخدامجرىالفرضصحةمنوللتحقق Testوالجدول

النتيجة.يظهر(01)رقم

(01)رقمالجدول

الرابعالفرضعحةمنالتحقق

الدلالةتقيمةالانحرافالمتوسطالعددلةاى

.،.185165023270692.103أعزب

3)01649031متزو 201 " 42. oo.،.

عندإحصائياًدالبفرقالفروضصحةتحققالجدولفيالنظرمنويتضح

بينوجلياًواضحاًالفردتىيبدوالمتوسطينفيالن!رعند.،.وكذاهدلالةمستوى

هـ5114)المالكى،دراسةبهخرجتمامعتختلفالنتيجةوهذه.المجموعتين

الفردأنوالمتوقع،والعزابالمتزوجونبينإحصائيةدلالةذاتنروقيجدلمحيث

هموميشاطرهمنويجدواجتماعياً،نفسياًاستقرارأأكثريكونسوفالمتزوج

عرضةأكثريكونأنالمتوقعفمنالأعزبأمامصاعبها،عنهويخففالحياة

ظهركما.اليوميةهمومهفييساندهمنوجودوعدموحدتهنتيجةللاغتراب

بعدفيإلا.،.\عنددلالةمستوىيصللمولكنالخمسةالمقياسأبعادفيالفرق

.(11)رقمالجدولفيالظاهرالتدينضعف

(11)رقمالجدول

التدينضعفببعدوعلاقتهاالاجتماعيةاىلة

الدلالةتقيمةالانحرافالمتوسطالعددلةاى

.،..31ر31606257ر18514اًعزب

.،..1624081806030571متزوج

وذلك،العزابمنتدينهممستوىفيأعلىالمتزوجينأنيتضحذلكومن

معشرايا1:قالعندماوسلموآله(،!ص)اللّهرسولإليهدعاماطبققدالمتزوجأن

مح!
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لهفإنه،بالصومفعليهيستطعلمومن،فليتزوجالباءةمخكماستطاعمنالشباب

سوفالمتزوجالشابفإنهضاومن.(2باب،النكاحكتاب)البخاري،وجاء"

سكناًالزوجةيجدسوفأنهكما،الأعزبمنأكبربدرجةالنساءعنبصرهيغض

.الحياةمصاعبمواجهةعلىومعاونةومستقراً

درجاتمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتنروقتوجدلااظمس:الفرض

مجموعةدرجاتومتوسطسنة(21من)أكبر.سناًالأكبرالطلابمجموعة

الدراسة.مقياسعلى(فأقلسنة21)سنأالأصغرالطلاب

.T"ت11اختباراستخدامجرىالفرضصحةبمنوللتحقق Testوالجدول

النتيجة.يظهر(21)رفا

(21)رقمالجدول

الخامسالفرفىصحةمنالتحقق

الدلالةتقيمةالانحرافالمتوسطالعدداطلة

92منأكبر

فأصفر21

105

96

163.64

164.31

ث

26.51

16،.

16،.

87،.

87،.

الفرقكانحيثالفرضصحةتحققالجدفلفيالنظرخلالمنويتضح

ماتوافقالضتيجةوهذهإححمائياً.دالةغير"ت11وقيمةضئيلالمتوسطينبين

.(ـه1412،والشخصالقريطى،آ1991)الخطيب،دراستينتائجبهخرجت

والكندري،الطراحهـ،1410)أبكر،دراستيبهخرجتماتخالفأنهاكما

تكونوبهذا.الاغترابدرجةفيأعلىسناًالأصغرأنوجدواحيسا.(ـه1412

وأن.وزميلهوالقريطيالخطيبدراستيبهخرجتماترجحالحاليةالدراسةنتيجة

،الاغترابفيأعلىسناًالأصغرأنيرىالذيالآخر،الرأىيؤيدالتوقعكان

والذينالسنفييكبرونهمالذينِمنالمشكلاتمواجهةعلىخبرةأثللكونهم

المختلفة.المجتمعمطالبمعتوافقاَوأكثرتال!صَن!ملاتجاوزعلىمنهماأقدريكونون

نتيجةكانتوأن.التوقعاتمنأهميةالأكثرهيالبحوثنتائجتظلولكن

+*!حم
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وجودموضوعفيآخرفريقضدنريقكفهلترجي!ءكافيةغيرالحاليةالدراسة

الحالطهذهمثلفييفضلحيث،كبارهأوالسنوصغارالاغتراببينعلاقة

استقراراًأكثرنتائجتعطيأنيمكنالتيالطوليةالدراساتأسلوباسشخدام

العمر.نوعىمنبأيالاغترابعلاقةفيدليلاًوأقوى

خلاصة

لدىموجودةالاغترابظاهرةأنالحاليةالدراسةنتائجخلالمنلناتبين

،المعياريالمتوسطإلىتصللمبدرجةولكن،والعمانيينالسعوديينالطلابعينة

وتمسكالضدينمنمرتفعمستوىلديهمالطلابأولئكأنعلىدلالةيعطىمما

يعكسهاالتيالاغترابمصادرمقاومةعلىساعدهممماوتقاليدهالمجتمعبعادات

الطلابدرجاتمتوسطأنوجدكما.الدراسةفيالمستخدمالمقياسأبعاد

،الاغترابمقياسعلىالعمانيينالطلابدرجاتمتوسطمنأعلىالسعوديين

السعوديين،الطلابمنتحفظاًأكثرالعمانيينالطلابأنتعكصىقدنتيجةوهي

علىتؤثرقدالتيالعواملمنمجموعةتشبتالىالبحوثمنلمزيدتحتاجولكنها

وظروفالعمريوالمدىوالتخصصالدراسىوالمستوىالعددمثلالنتيجة

الأسرية.التنشئة

فروقتظهرلم(أخرىتخصصات/إسلامية)دراساتالتخصصأنكما

يتلقاهماملائمةمدىحولتساؤلأيطرحمما،تخصصلأيإحصائيةدلالةذات

عنيختلفتجعلهلموالىالتخصصمقرراتمنالإسلاميةالدراساتطالب

واغحح.بفرقالاغتراببظاهرةالضعورمقاومةفيخرىالأالتخصصاتطلاب

كانوهذانيجوِزتملامنبالاغمرابشعوراًأعلىالعزابأنإلىالدراسةوتوصلت

الدراسةتجدلموأخيراَ.الفرضمناقشةرئيعرضتالتيللظروفنتيجةمشوقعاً

مؤيدةبالاغترابالشعورفيسناًوالأصغرسناًالأكبرالطلابمجموعةبيننروقاً

السابقةالدراساتفيعرضهاسبقالىالدراساتنصفبهخرتجكامابذلك

السن.متغيروتناولت
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التوصيات

الباحثيقدمنتائجها،خلالومن،الدراسةهذهفيطرحماخلالمن

-:التاليةالتوصيات

واقيأيعتبرمما،دينهمبتعاليمالطلابربطعلىالجامعاتفيالأساتذةيحرصأن!ير

.الاغترابفيالوقوعمنلهم

الثقافةجانبفيالطالبرصيديزيدماعلىالجامعاتمقرراتتحتوىأنير

النبوية.والسنةالكتابنصوصعلىالقائمةالأصليةالإسلامية

يعينمماولأنه،الشرعبهأمرممالأنهالمبكرالزواجعلىالطلابيضجعأن:

الحالية.الدراسةنتائجفيظهركماالاغترابمقاومةعلى

وتقترح،الجامعاتطلابلدىالاغترابمصادرتحللدراساتتجرىأن%

لها.المناسبةالحلول

تكونلاحئ،مشكلاتمنيواجهمماحلعلىالطلاب.ممساعدة:إلاهتمام

.الاغترابحالةفيالوقوعثمومنالعزلةإلىهميؤديسبباً

ض!ح
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جعلمراا

الثانية،الطعة،السلامدار،الرياض،البخاريصحيحإحماعيل.بنمحمد،البخاري

هـ.1419

المعاصرةالاجتماعيةالمشكلاتنحوالاتجاهاتعلاقة.فتحىعطيات،إبراهيم

الاجتماعيالمسضوىضوءعلىالجامعةطلابلدىالنفسىالاغتراببظاهرة

.9931خمس.عينجامعة،الآدابكليةماجستير.رسالة.الاقتصادي

)دراسةبالمملكةالبناتكلياتطالباتلدىالاغترابظاهرةحسن.حميرةأبكر،

.البناتلتعليمالعامةالرئاسة.بجدةللباتالتربيةكلية.دكتوراهرسالةففسية(.

هـ.1410

دراسات.المتجتمعيةالمتغيراتلبعضالعمانيالشبابتقبلمدىنرج،حافظأحمد،

.م4961'11'الجزء،الشاسعالمجلد،تربوية

أكاكرمميةالنَصباب.واغترابالاتجماعيالتغير.وآخرونالدينعزعادلالأضول،

هـ.5041.والبحوثالدراساتشعبة،العلمىالبحث

الأمضية.للدراساتالعربيةالمجلة.العربيالشبابوانحرافالاغتراب.المنعمعبدبدر،

هـ.4141محرمعشر،السادسالعدد،الثامنالمجلد

رسالة.الجامعةطلابلدىوالاغترابالذاتمفهومشياسألياس،محمدبكر،

هـ.1399بغداد.جامعة،التربيةكلية.دكتوراه

طلابلدىالمخدرةالموادوتعاطىالاغتراببينالعلاقةدينامية.اللَةعبداممانالبنا،

.م9911ئهس،عينجامعة،التربيةكليةماجستير.رسالة.الجامعة

ظلفيالمصريةالشخصيةتشويهفيدراسة،والاغترابالغربةسعد.أحمد،جلال

ثهس.عينجامعة،الآدابكلية.دكتوراهرسالة.العربيةالنفطبلدانإلىالهحرة

.م1993
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12

r?

f%

15

16

.دكتوراهرسالة.ميدانيةدراسة،الاغترابسيكلولوجية.خيريأحمد،حافظ-

.9801ثهس.عينجامعة،الآدابكلية

رسالة.المجتمعفيالشباببينالسياسىابالاكأعوامل،فاروقأحمدحسن،-

.م9921المنيا.جامعة،التربيةكلية.دكتوراه

لدىالسياسيةوالاتجاهاتبالتدينوعلاقتهالاغتراب.حمزةبركاتحسن،-

.م9891.الزقازيقجامعة،الآدابكلية.دكتوراهرسالة.الجامعةطلاب

السابعالمؤتمر.النفسيةوحاجاتهمالشباباغتراب،الرحمنعبدرجاءإلخطيب،-

.م1991سبتمبر4-2.النفسيةللدراساتالمصريةالجمعيةالنفس!،لعلم

.والتشاؤموالتفاؤلوالإداعالاغتراببينالعلاقةمحمد.اللطفعبد،خليفة-

التربية،كلية.الخليجيالتعاونمجلسدوقفيالمستقبلوتطلعاتالنفسعلمندوة

.م0002سبتمبر27-'5مسقط.قابوسالسلطانجامعة

طلابمنالمهمشينوغيرالممشيننجينمقارنةدراسة،إبراهيممحمد،الدسوقي-

المجلد،نفسيةدراسات.الشخصيةخصائصوبعفرالاغترابأبعادفيالجامعة

.م9971أكتوبر،الرابعالعدد،السابع

عنبالاغترابالشعور.اللطيفعبدالحميدعبدومدحتصالحرشاددمنهورى،-

علم،للكتابالعامةالمصريةالهيئة.مقارنةحضاريةعامليةدراسةوالاَخرين،ذاتال

.م0991،الرابعةالسنةعشر،الثالثالعدد،النفس

مقارنة.دراسةالضخصية،متغيراتوبعضالاغتراب.4صارشاددمنهورى،-17

هـ.1741،المكرمةمكةوالضفسية،التربويةالبحوثمركز،القرىأمجامعة

النفسىبالاغترابوعلاقتهاالثمخصيةحماتبعضرشاد.عاطفمحمدزعتر،-أ8

.م9891،قيزاَهلزلاجامعة،بادَالاكلية.دكتوراهرسالة.الجامعىا(سشبابلدى

بالصدمةالاحساسمستوى.حنورةالحميدعبدومصريعلىراشد،السهل-19

د!اسة،الشبابعندالنفسيةوالاضطراباتوالاغترابال!ثخصيةبالقيموعلاقته

حم!
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21

22

23

3-4

25

26

27

28

جامعةالخفسى،الارشادمركزالخاسى،الدوليالمؤتمر.كويتيةعينةعلىميدانية

iثهس،عين gin?.

رسالة.المنهجىالتكاملنظريةضوءفيالاجتماعيالاغتراب.علىالسيدشتا،-

.م9741،القاهرةجامعة،الآدابكلية.دكتوراه

عالمدار،الرياض،الاجتماعمنظورمنالاغترابنظريةعلى.السيدشتا،-

هـ.1404،الكتب

المجتمععلىتطيقيةدراسة،والاغترابالشبابال!ندري.وجاسمعلى،الطراح-

والجزيرةالخليجدراساتمجلةالعلمىإلنشرمجلس،الكويتجامعةالكويى.

هـ.17،1412السنة،65العدد،العربية

دراسة،الجامعيينالفلسطينينالطلابلدىالاغترابخضر.أحمدطواحينة،أبو-

ثهس،عينجامعة،والتربيةوالعلومللآدابالبناتكليةماجستير.رسالة،ميدانية

.م1987

لدىالاغترابمظاهرالمختار.عبدومحمدعلىوماجدةأحمدمديحة،عبادة-

العدد،النفسعلمللكتابالعامةالمصريةالهيئةمصر.صعيدفيالجامعةطلاب

.م13،1998السنة،46

رسالة.الشبابلدىوالتواؤميةالاغتراببينالعلاقةأحمد.محمدتحية،العالعبد-

.أم989،الزقازيقجامعة،التربيةكليةماجستر،

.الاغترابلبحوثالموجهةالأمبريقيةالنظريةالمؤثراتبعضسيد.،العالعبد-

.م5،9881العدد،النفسعلم،للكتابالعامةالمصريةالهيئة

.بالاغتراببالشعورالمرتبطةالنفسيةالمتغيراتبعضمحمد.عفات،المنعمعبد-

.م9881،الاسكندريةجامعة،بادَالاكلية،دكتوراهرسالة

الغرباءرسائلسلسلة.وأحوالأحكام:والخلطةالعزلةفهد.بنسلمان،العودة-

هـ.14130(4)

!ح
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31

32

rr

34

35

36

rv

rA

وطالباتطلابلدىبالاغترابالاحساسمدىدراسة.إبراهيممحمدعيد،-

الانتاجعلىالقدرةحيثمنالعلياالمستوياتذويمنالتشيكليةالفنون

.م9831ثهس،عينجامعة،التربيةكليةماجستير،رسالة.الابتكاري

لدىالضفسيةالمتغيراتببعضوعلاقتهللاغترابتحليليةدراسةبراهيم،ٍامحمدعيد،-

1ثهس،عينجامعة،التربيةكلية،دكتوراهرسالة.الشباب 9 Y Aم.

دار،الكويتمنصور،طلعتترجمةمعئ.عنيبحثالإنسانفيكتور.،فرانكل-

.A)402،القلم

الكويت،فيالجامعتينبينالسياسىالاغتراب.السالموفيصلتوفيقفرح،-

العدد،الكويتجامعة،العربيةوالجزيرةالخليجدراساتمجلة.أوليةملاحظات

139رجب،الثانيةالسنة،السابع i.هـ

الطليعةدار،بيوت.طرابيشىجورجترجمهَ.وهممستقبلسيغموند.نرويد،-

.م9811،الثالثةالطعةوالنشر،للطباعة

الطليعةدار،بيروت.طرابيشىجورجترجمة.الحضارةفيقلقسيغموند،نرويد،-

2r1،الثالثةالطعةوالنشر،للطاعة ° A.

طلابلدىبالإبداعوعلاقتهالنفسىالاغترابمحمد.الباسطعبدرأفت،قابيل-

.م9931،أسيوطجامعة،الآدابكليةماجستر،رسالة.الجامعة

عينةلدىالاغترابظاهرةدراسة.الشخصالعزيزوعبدالمطلبعبدالقريطي،-

التربيةمكشب.الأخرىالمتغيراتببعضوعلاقتهاالسعودلينالجامعةطلابمن

هـ.21،2411السنة39العدد،العربيالخليجرسالة،الخليجلدولالعربي

دار،بيروتأجزاء،ثلاثة،السالكينمدارجبكر،أبيبنمحمد،الجوزيةقيمأبن-

هـ.0411،العربيالكتاب

التعليملطلابميدانيةدراسة:والاغترابالمدرسة.يوسفجاسم،الكندري-

+!حم
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العدد،التربويةالمجلة،العلمىالنشرمجلس،الكويتجامعة.الكويتبدولةالشانوي

.م1998شتاء،12المجلد،46

بهالمتعلقةالمتغيراتوبعضالنفسيالاغتراببينالعلاقة.عطةسليمان،المالكى-39

التربية،كليةماجستير،رسالة.المكرمة.ممكةالقرىمًاجامعةوطالباتطلابلدى

هـ.5411،القرىأمجامعة

متعاطىلدىبالاغمرابالشعورأبعادلبعضمقارنةدراسةأحمد.أحمدمتولى،-40

التربية،كليةماجستير،رسالة.الجامعةطلابمنالمتعاطينوغيرالكحوليات

.م)9A9طنطا،جامعة

وطالباتطلبةعندالذات.ممفهوموعلاقتهالاغتراببشير.محمد؟مالمحمد،-41

جامعة،التربيةكلية،دكتوراهرسالة.ع.م.جالتربيةبكلياتالعلياالدراسات

.م1989ثهس،عين

والاجتماعيةالنفسيةالمتغيراتببعضوعلاقتهالاغتراب.فتحىمحمدوفاءمحمد،-42

النفسي،الارشادمركزثهس،عينجامعة.أزواجهنالمسافرالنساءمنعينةلدى

.م9961سبتمبر25-23،الثالثالدوليالمؤتمر

الشخصية.سماتببعضوعلاقتهاالاغترابمشماعر.الفتاحعبديوسفمحمد،-43

جامعة،الخليجىالتعاونمجلسدولفيالمستقبلوتطلعاتالنفسعلمندوة

.م0002سبتمبر27-25مسقط،التربيةكلية،قابوسالسلطان

الهيروينمدمنيلدىالضبطووجهةالأناوضعفالاغترابأحمد.أمانمحمود،-44

المصريةالمجلة.السعوديةالنفسيةالعياداتمراجعىمنالمخدرةالعقاقيرومتعاطى

.م9941أكتوبرالعاشر،العدد،النفسيةللدراسات

دراسة،الخريجينالشباببينبالاغترابوعلاقتهاالبطالةاًحمد،شادية،مصطفى-45

جامعة،الآدابكلية،دكتوراهرسالة،أسيوطجامعةخريجىمنعينةعلىتتبعية

.م1993،أسيوط

+!حم
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لدكطالضبطبوجهةوعلاقتهاالهويةأزمةمواجهةأساليبثامر.محمد،المطيري-46

التربية،كليةماجستير،رسالة.الرياض.ممدينةالثانويةالمرحلةطلابمنعينة

هـ.)17iسعود،الملكجامعة

ثقافية:ظاهرةأمنمائيةحقيقة:المراهقةفيالهويةأزمة.الرحمنعبدعمر،المفدى-47

التربويةالعلومسعود،الملكجامعةمجلة.الشباب،المراهقة،للطفولةمقارنةدراسة

هـ.2141،الرابعالمجلد،(1)الإسلاميةفالدراسات

الكويتية،الإعلاموزارةوواقعاً.ومفهوماًاصطلاحاً-الاغترابقيس.،النوري-48

.م9791،الأولالعددالعاشر،المجلدالفكر،لمعامجلة

49- Abdallah, Taisir. Reliability and Validity of Palestinian Student

.1997Alienation scale. Adolescence, vol. 32, no. 126, summer

50- Aiken, M. and J. Hage. Organizational Alienation: A compartive

.1966.analysis. American sociological Review, vol. 31, no. 4, Aug

51- Dean, D. Alienation: its meaning and measurement. American

.1961.sociological Review, vol. 26, no. 5, Oct

52- Fareed, Hassan Abu Baker. The Relationship between High school

open climate and Student Alienation in the Western province of Saudi

.1982Arabia. doctoral dissertation. University of Kansas, USA, Oct

53- Hajda,J. Alienation and integration of student intellectuals. American

.1961.sociological Review, vol. 26, no. 5, Oct

54- Lowenthal, M. Social isolation and mental illness in old age. American

.1964,sociological Review, vol. 29, no. 1, Feb

55- Neal, A. and S. Rettig. Dimensions of Alienation among manual and

"+
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,4.non manual Workers. American sociological Review. vol. 28, no

.1963Aug

.56-Neal, A. and S. Rettig. On the multidimensionality of Alienation

.1967.American sociological Review. vol. 32, no. 1, Feb

.57-Pearlin, L. Alienation from work. American sociological Review. vol

.1962.27,no. 3, Jun

58- Seeman. M. On the meaning of Alienation. American sociological

.1959.1.Review. vol. 24, no

.59-Seeman, M. On the Personal consequences of Alienation in work

.1967.American sociological Review. vol. 32, no. 2, Apr

.60-Suarez, S. B. Fowers, C. Garwood and J. Szapocznik. Biculturalism

.Differentness, Loneliness, and Alienation in Hispanic College Students

.1997.Hispanic Journal of Behavioral Sciences, vol.19, no. 4, Nov

.1969.American sociological Review. vol. 34, no. 1, Feb

!ح
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مقياس)أ(

القسم:الكلية:معة:اب

الاجتماعية:لةاى

الطلب:عزيزي

أعطىوقد،مختلفةموضوعاتحولعباراتعدةمنمكونمقياسهذا

)كل(إشارةتضعثمعيارةكلتقرأأنمنكوالمطلوب،خياراتخمسةعبارةلكل

-:يلىمامراعاةمعلها.المقابلةالخياراتمنفقطواحدعلى

خطأيوجدلاأنهوأعلم،وصادقةصريحةإجاباتكتكونأنعلى:إلحرص

فيتعملهأوفيهتفكرعماتعبرأنالمطلوبوإنماالاختيار،فيصوابأو

.المقياسفيالواردةالموضوعاتحيالالواقع

إجابة.دونمنهاشيئاًتمركأندونالمقياسعباراتجميععنالإجابة:!رجى

فقط.العلميالبحثلأغراضوتستخدمسريةستبقى:إلمعلومات

استجابتكصدقىعلىخيراَاللهجزاك

الباحث

مح!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ةرلعبطا

الأوامرتنفيذفيمقصرأننيأشعر

الشرعية.

دلإَ.

ك
!*

ودفئ

!فىَ

12

13

هومابكلالالمزامعلىيصعب

الأنظمة.فيوارد

صثكلاتأمامعاجزبأننيأشعر

اليومية.الحياة

ضعيفة.بأقاربيصلى

.الحياةمعئفهمعلىالصعبمن

!م
اوقاتها.فيالصلواتأصلىغالبا

شخضيةفيهامجزءالمطلقةية
!ح!رد!ض!لأ!؟!ل!+لو*َىث

المعاصر.َالإنسان

مصحاعبمجابهةعلىقدرةلدي

الآخرين.منأكثرالحياة

والمناسباتاللقاءاتحضورأتجنب

الاجتماعية.

أواجهعندماكثيراًاليأسينتابى

.الحياةمصاعب

الثمث!ق"عوقط؟دُعب*زَجفلسلصاأغالباً

لابيأهدافيلتحققأصعى

التيالأمورحسمفيصعوبةأجد

اليومية.حياقيمافيتواجهني

ت!ص

،لأ

يم"َىق
*.تر!+*يصِو

.!د!+د
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14

15

بم\

17

18

19

20

21

22

23

24

5V

26

ةرلعبطا

جدد.أصدقاءاكتسابعلىيصعب

!ض
ك
*د

+و
دفىَ

هذهفيمخيروليسمسيرالانسان

.الحياة

قليل.جماعةفيللصلاةأدائى

أكثرصارمةأنظمةلدينابأنأشعر

.اللازممن

أشعرعملأداءمىيطلبعندما

الآخرينلمساعدةحاجةفيبأني

.أنجزهحئ

مخددة.الجامعةبطلابعلاقاتي

.الحياةفيأهدافيتحديدأستطيعلا

.التطوعصيامعلىأحرص

لتنظيممهمةالأخلاقأنأعتقد

صحيح.بشكلالناسحياة

آخرشخصإقناععلىيصعب

.نظريوجهةبصحة

قليل.أصدقائيعدد

أفهم

.الحياة

هذهفيأعيثىلماذا

منشيئأفيهوأقرأإلايوميفوتىلا

--.نالقرآ

+*!حم

"لأ

""ئف
*+ؤ.*+و
!!د.دل!.
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27

yA

29

30

,r

ri

rr

34

35

36

rv

ةرلبا

يلزمئابتةنظمتوجدلاأنهأعتقد

عليها.نسيرأن

ئَب!

رو!

كس*

ورنر

دفىَ

قدرقيعدمبسببحقوقىتضيع

عنها.الدفاععلى

كثرفيلوحدىِأكونأنأحب

.الأحيانمن

حياتي.فيبالسعادةأضعر

لمنالصدقةإعطاءعادتيمنليس

يطبها.

منأههاالآخرينإرضاءأنأعتقد

الاجتماعية.بالمعاييرالالتزام

حيثالغابةمثلالحياةأنأعتقد

الضعيف.القوييأكل

الأنشطةفيللمشاركةأتحمسلا

الجامعة.فيالطلابية

أمورعلىالناسيتنافسلماذاأفهملا

.الحياة

سنبعديكونالحجأداءأنأعتقد

الثمبا!.

نزعجأ

للأنظمة.

زملائىأحدمخالفةمن

ص!لى

،لأ

""َىف
و+.تر*ين

!!.!.
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ri

42

43

ff

4ء

46

47

48

49

ةرلعباا

لمثمكلاتبسهولةأصتسلملا

.الحياةوصعوبات

معوأناخمابالوحدةأشعر

ين.رخَالا

مملة.المعاصرةحياتنابأنأشعر

منأكثرالعمرةلأداءرغبةلدي

مرة.

علىأتغلبحئالكذبإلمماألجأ

تواجهى.التيالمشكلة

تحددالىهىالظروفأناًعتقد

.الحياةفيأهذهالانسانمسار

.الناسمخالطةفيخيرلاهأنأرى

فيوالفشلالنجاحلدييتساوى

.الحياة

تجاهعلىيجب.مماأقومأننيأعتقد

والداقي.

!ض
كث
كص*

ودفى

دفىَ

لاآخرشخصمعتنافسيعند

تعيقاليللمعاييركبيرااهتماماأعير

عليه.تغبى

الذيالباب11القائلالمثلأوافق

"ا.وأستريحسدهريحمنهيجبلث

الفرديجعلالحياةواقعأنأعتقد

مجتمعه.وسطغريباً

مح!

،لأ

""َىف
و+ب.يزينِ*

.!.+ر!
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52

53

of

55

56

57

58

59

ةرلعباا

الحياةمنأفضلالموتأنأرى

العصر.هذالانسان

معللتواصلكبيراًاهضماماًأعطىلا

.الأقارب

!!
رو"
*د

ض!و
!قىَ

أهميريدلماالفردتحقيقأنأعتقد

المجتمع.نظمةلاًانصياعهمن

المعاصرةالحياةمتطلباتأنأعتقد

تحملها.علىالإنسانقدرةمنأكبر

الفرديحمىالناسعنالبعدأنأرى

شرورهم.من

فيلدراستيمحددهدفلديليس

الجامعة.

الدين.بتعاليمالملضزمينمنأصدقائى

أنظمةمخالفةمنبأسلاأنهأرى

عجلةفيالإنسانكانإذاالمرور

.أمرهمن

أريد.ماعكسعلىأموريتسير

معظمالمترلفيلوجوديأسعد

الوقت.

الجهودتستحقلاالجاةأنأعتقد

أجلها.منالناسيبذلهاالتيالكبيرة

"لأ

+""

و+.يز+
.+ذ.!لر!
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سطورنيالمؤلف

الصنيعاللطيفعبدبنإبراهيمبنصالحالدكتور/

هـ.1378عامبريدةمدينةمواليدمن-

هـ.1397عامبالرياضالمعلمينإعدادثانويةعلىحصل-

_-^Lهـ.2041عامسعودالملكجامعةمنالنفصعلمفيالبكالوريوسعلى

بالولاياتاندياناجامعةمنالتربويالنفسعلمفيالماجستيرعلىحصل-

هـ.5041عامالأمريكيةالمتحدة

جامعةمنالأوليالشرفدرجةمعالنفسعلمفيالدكتوراهعلىحصل-

هـ.0411عامالإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

أهـ.004هـ-1398الأعوامبينماالمعارفوزارةمدارسفيمدرساعمل-

/1400الأعوامبينماالوطنيالحرسمدارسفيومدرسامديراعمل-

هـ.1420

هـ.0421عامسعودالملكبجامعةالنفسعلمقسمىِفمعيداعمل-

الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةفيالنفسعلمقسمفيمحاضراعمل-

هـ.6041/0141الأعوامبينمابالرياض

أهـ.0411/415الأعوامبينمامساعدأستاذ-

هـ.4151عاممنمشاركأستاذ-

هـ.4221عاممنأستاذ-

.(ـه4121/4411)النفسعلمقسموكالةتولى-

.(ـه441114161)الإمامبجامعةوالتسجيلالقبولعمادةوكالةتولى-

!!
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المنشورةالكتب

هـ.4141،الإمامجامعة،العلمىالمجلص،الجريمةعلاجالتدين-

هـ.9141،الرياضالرشد،مكعبة،الثانيةالطعةالجريمةعلاجالتد-فى-

هـ.4161،الرياض،الكتبلمعا،النفسلعلمالاسلاميالتأصيلفيدراسات-

،2ط،الرياض،الكتبعالم،النفسلعلمالإسلاميالتاصيلفيدراسات-

هـ.1420

هـ.2411،الإماممجامعةالعلمىالبحثعمادة،النفسيةوالصحةالتدين-

المنشورةالأبحاث

الكناب)بالاشتراك(الطلابيللمرشدالسلوكيهَوالأخلاقيةالعلميةالمقومات-

هـ.0141،الرياض،والنفسيةالتربويةللعلومالسعوديةالجمعية،الثانيالسنوي

مجلة،المساجينلدىللاتجاهاتالإيجابيالتغييرعلىالإسلاماعتناقأثر-

أهـ.241محرآ،الخامسالعدد،الإمامجامعة

ربيع،السادسالعدد،الأمنمجلة،الأزماتفيالنفسيالأمناستراتيجيات-

.الرياض،الداخليةوزارةهـ،1341أول

التربيةرسالة،(مقترح)أسلوبالنفسعلمفيالدراسيةالمقرراتتأصيل-

.الرياض6141L-Aالأوليجمادي،الخامسالعدد،النفسوعلم

العلومأساتذةبعضلدىالعلميللبحثالنفسيةوغيرالنفسيةالمعوقات-

جامعة،النفسىالإرشادلمركزالثالثالدوليالمؤتمرالسعودين،الاجتماعية

.م1996ديسمبر25-23القاهرةثهس،عين

الاختباراتوتقنينوترجمةتأليففيالنفسعلمأساتذةمساهمةبعفمشكلات-

!د
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الهيئة،45العدد،النفسعلم،(عربيةدول!سفياستطلاعية)دراسةالنفسية

1مارس-فبرا!-ينار،القاهرة،للكنابالعامةالمصرية 99 Aم.

دراسة:الخليجىالتعاونمجلم!بدولالنفسعلمأقسامثنيالدراسيةالخطط-

الشعاونمجلسدولفيالمستقبلوتطلعاتالنفسعلمندوة.مقارنة

سبتمبر27-25مسقط.قابوسالسلطانجامعة/التربيةكلية.الخليجي

الإرشادمركز،النفسيالإرشادمجلةإسلامى،منظور:الأخلاقيرشاداٍلا-

.م0002عشر،الثالثالعددثهس،عينبجامعةالنفسي

)مقبولالإمامجامعةطلابمنعينةلدىالعاموالقلقالتديننِنبالعلاقة-

.الإسلامية(والدراساتالمربويةالعلومسعود/الملكجامعةمجلةفيللنشر

.2/14المجلد

العلياالدراساتطلابمنعينةلدىوالتغريبالتدينبينالعلاقة-

سعودبنمحمدالإمامجامعةمجلةفيللنشر)مقبول.السعوديين

.(الإسلامية

جامعةداخلوالدكتوراةالماجستيررسائلمنلعددوالمناقشةالاشرافتولي-

وخارجها.الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

العضوية

مجلسعضو،والنفسيةالتربويةللعلومالسعودلِةللجمعيةمؤسسعضو-

للدورةالإدارةمجلسسروأمين،(ـه0411/4121)الثانيةللدورةالإدارة

أهـ(.1419/421)السادسة

ماليزيا.كوالالمبور،،المسلمينالنفسلعلماءالعالميةللجمعيةمؤسس!عضو-

أمريكا.،واشنطن،(!!!)النفسلعلمالأمريكيةالجمعيةعضو-

!ح
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أمريكا.فيرجيخيا،)النفسية(،العقليةللصحةالعالميةالمنظمةعضو-

أمريكا.،نيويورك،النفسلعلماءالدوليالمجلسعضو-

.الرياض،الإسلامىللشبابالعالميةللندوةالعامةالأمانةعضو-

الكتابمن(م1999)عشرالسادسةالطبعةثنيلسيرتهمختصرإدراجتم-

Whoبعنوانأمريكافيالصادرالدولي is who in the woldالمخصص

العالمى.المستوىعلىالتخصصاتمختلففيالمبرزينسيرلنشر

جامعةبالرياضالاجتماعيةالعلومبكليةالنفسعلمبقسمأستاذايعمل-

هـ1422الأولالفصلبدايةفيوأوفدالاسلاميهَسعودبنمحمدالإمام

واشنطن.فيوالعربيةالاسلاميةالعلوممعهدثنيللعمل

11622الرياض61861:عرو.ب:البريديالمراسلةعنوان-

:il:الإلكترونيالبريد- rssanie@ hotmail. Comلأول-E!.
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!!بحألمح!ت

الصفحةرقمضوعالمو

ه-----------------------------------الأوليالطبعةمقدمة

إسلاميمنظور:لأخلاتيالارثمادا:لؤ!مب!َفَفملإ

31------------------------------------------------الأهمية

31--------------------------------------------المصطلحات

51-----------------------------------------------فاهدلاا

51--َ----------------------------------------النظريالإطار

32-------------------------------الإسلاميالتصورفيالأخلاف4

33-----------------------------------------الحسنةالأخلاق

43------------------------------------------السيئةالأخلاق

63----------------------------------ر!الأخلاقيالإرشادمناهج

73----------:--------------------"يمإالأخلاقيالإرشادوسائل

44-----------------------------------------------مش!الهوا

54--------------------------َ---------------------جعلمراا

!ح
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ضوعلموا

والتغريبالتدبنبينالعلاقة:قهل!ثل!ليَف!لإ

الصفحةرقم

56-------------------------------------------------الاهمية

85-----------------------------------------------فاهدلأا

85-------------------------------------------النظريالإطار

56----------------------------------------السابقةالدراسات

86-----------------------------------------------وضلفرا

69----------------------------------------------تاءاجرال!

v) ------------------------------------------------ Lill

27--------------------------------------النتاثجوتفسيرتحليل

08----------------------------------------------صياتلتوا

82-----------------------------------------------جعالمرإ

لعام"!بينالعلاقة:ث!!ئل9!يَفملإ

91------------------------------------------------الأهمية

+!ح
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الصفحةرقمضوعلموا

19--------------------------------------------المصطلحات

39-------------------------------------------النظريالإطار0

89----------------------------------------السابقةالدراساتَص

101-----------------------------------------------لفنروضا

201----------------------------------------------تاامجرَ!لا

103------------------------------------------------سلاقملا

105--------------------------------------عتنلا--ريمح!!ىليحت".

110----------------------------------------------صِرِ،التوصيات

112------------------------------------------------نَهزالمراجع

يحامعاتالنفسعلمأقسام!نالدرام!يةالخططْأغَزل!إ!صملإ

الخليجيالتعاونمجلسدول

11n-----------------------------------------------المشكلة

119------------------------------------------------الهدف

119------------------------------------------------الأهمية

1Y)----------------------------------------------تءاجرا!لا

421------------------------------------الساعاتعدد:الخطط

521-----------------------------------------------تارلمقرا

ح!فى
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الصفحةرقمضوعالمو

130-----------------------------------------الإسلاميةالخلفية

136-----------------------------------------وتوصياتخاتمة

831------------------------------------------------جعلمراا

تأديففيالنفسعدمأساتدةمساهمةمشكلاتإلمطكلمحامِمئن:

عربيةدولىخمسفيدراسة:النفسيةالاختباراتني!قتووترجمة

143------------------------------------------------المشكلة

144-------------------------------------------------الاهمية

441----------------------------------------------فاهدلأا

14o----------------------------------------السابقةالدراسات

841---------------------------------------------تلاؤلتساا

149--------------------------------------------المصطلحات

051----------------------------------------------تءااجرلإا

151-------------------------------------------------ةدالاا

152-----------------------------------------اهضشقانموالنشائج

261----------------------------------------------تصيالتوا

461------------------------------------------------جعالمرا

مح!
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الصفحةرقمضوعلموا

العنميللبحثالنفسيةوغيرالنفسيةا!لعوقاتإل!ضلنما!ليينَليكيئ:

172-------------------------------------------------الأهمية

471-----------------------------------------------فاهدلأا

174--------------------------------------------المصطلحات

175----------------------------------------السابقةالدراسات

A-----------------------------------------------وضلفرا r\

681-------------------------------------------------ةدالأا

188-----------------------------------------وتفسيرهاالنتائج

891----------------------------------------------تصيالتوا

002------------------------------------------------جعالمرا

302--------------------------------------الدراسةأداة:الملحق

الجامعةطلابلدىالاغت!إلمض!برإلمئغافِي:

012-----------------------------------------الدراسةمشكلة

112-------------------------------------------الدراسةأهمية

+!ح
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ضوعلموا

--------------------------الدراسةمصطلح

---------------------------الدراسةأهداف

----------------------------النظريالإطار

-------------------------السابقةالدراسات

---------------------------الدراسةفروض

-----------------------------الدراسةعينة

------------------------------الدراسةأداةحرَ

-----------------------النتائجوتفسيرتحليل

-------------------------------صصاتالت!ر
"-كل

----------------------------------جعالمرا

----------------------------الدراسةملحق

-------------------------------سطورفيالمؤلف

+ء!حم

رقم

--2(y

--213

--214

--220

--231

--(Yr

--232

--237

--24o

--246

--247

--255

--263
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